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مــقــــدمـــــة

َنبِيِّنا حممد  ـِه ربِّ العاملني، والصالُة والسالُم عىل سيِّد املرسلني  احلمُد للَّ
وعىل آله وصحبه والتابعني.

ِط، َألَّفناُه  أّما بعُد : فهذا كتاُب قواعد اللغة العربيَّة للصفِّ الثالِث املتوسِّ
َوْفقا لألهداف واملفردات التي وضعتها وزارُة الرتبية والتعليم. وإنَّنا ننصح 
تعريٍف  ملا تشتمُل عليه من  مة؛  املقدِّ يقرآ هذه  أن  مة خصوًصا  َم واملعلِّ املعلِّ
هام  نُظنُّ ال  توجيهات  من  فيها  وملا  الكتاب،  هذا  وضع  يف  املؤلِّفني  بمنهج 

تهام. يستغنيان عنها يف مهمَّ
اللغة العربية ال تدرُس لذاهتا، وإنام هي  م هبا أنَّ قواعد  من األمور املسلِّ
وسيلة ُتعنُي الدارَس عىل تقويم لسانِه وَصْوِن َقَلِمِه من اخلطأ واللحن، وهي 
السبيُل للفهم السليم. ويف َضْوء هذا الفهم َنَحْونا يف إعداد الكتاب َمْنًحى 
استعامهلا.  وسالمة  لغتهام  فهم  عىل  والطالبة  الطالب  ُيعنُي  ا  َتْطبيقيًّ ا  َعَمليًّ

وحتقيًقا هلذا األمر َراَعْينا عند إعداد الكتاب اأُلُسَس اآلتية:
ـه َأو سنة رسوله  1 - اسَتْنَبطنا القواعَد النحويَة من نصوٍص من كتاب اللَّ
بأنفسنا  وضعناها  أو  اِث  الرتُّ من  اخرتناها  أدبيٍة  نصوص  أو  ملسو هيلع هللا ىلص، 
ُمراعني مناسَبَتها لسنِّ الطالِب والطالبة ومرحلتهام، مع اشتامهلا عىل 
يتجاوزا  َأال  مة  واملعلِّ م  املعلِّ فعىل  الدارَس.  يفيد  وِفْكريٍّ  ُلَغويٍّ  زاٍد 
تلك النصوص إال بعد قراءهتا وفهم الطالب والطالبات هلا واإلجابة 

ْرس. عن أسئلتها؛ ليكوَن ذلك عوًنا عىل فهم الدَّ
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مة،  م واملعلِّ ة املعلِّ دنا يف اإليضاح األمثلَة من النَّص؛ تسهياًل ملهمَّ 2 - جرَّ
الدرس  ُجْزئيَّاِت  الستعامل  أخرى  أمثلة  اإليضاح  يف  نضيف  وقد 
مة أال ُيْغِفال تلك  م واملعلِّ . فعىل املعلِّ ِف النصِّ ِحرًصا ِمنَّا عىل عدم تَكلُّ

األمثلَة.
3 - أرشنا إىل كيفيَّة التمهيِد لُِكلِّ درس، وتركنا للمعلم واملعلمة اختيار 

وضع األسئلة املناسبة.
4 - َعَمدنا إىل َتْيِسري بعض املسائل النحويَّة، واقترصنا من املوضوع عىل 
وَحاَوْلنا  املرحلة.  إليه يف هذه  والطالبة وحيتاجان  الطالب  يدرُكُه  ما 
التقليل من املصطلحات النحويَّة دون ِمَساٍس بجوهر النحو، ودون 

تقديم مصطلحات غري مألوفة.
ًة،  بنا التدريبات بحيُث تكوُن التدريباُت الثالثُة األوىل غالًبا شفويَّ 5 - رتَّ
الفصل  يف  كتابًة  والطالبة  الطالب  ُهام  حيلُّ كتابيَّان  تدريبان  َيليها 
أما  الكتاب نفسه.  ه يف  ُيمكُن حلُّ املعلم واملعلمة، وبعضها  بإرشاف 

لُّ هبا. َة اختيار الكيفية التي حُتَ يَّ ُة التدريبات فقد تركنا ُحرِّ بقيَّ
ج من السهل إىل ما حيتاُج إىل التفكري  6 - اْلَتَزْمَنا يف تلك التدريبات بالتَدرُّ
ل املالئِِم لـُمسـتوى الطالب والطالبة. من ذلك إعراُب مثال أو  والتأمُّ
مثالني إعرابا تاًما، ثم إرشاك الطالب والطالبة يف إعراب مثِل ذلك، 

مة. م واملعلِّ ونرتُك هلام أخرًيا إعراَب أمثلٍة بإرشاف املعلِّ
ا،  ا وِفكريًّ 7 - حرصنا أن تكوَن التدريباُت مفيدًة للطالب والطالبة ُلَغويًّ
لذا جاءْت متنوعًة بني أمثلٍة من حياة الطالب والطالبة، أو آيٍة ُقرآنيٍة، 



7

أو  شعٍر  من  قوٍل  أو  قديم،  نصٍّ  أو  حكمٍة،  أو  رشيف،  حديٍث  أو 
نثر.

غويَّ بني فروع اللغة العربية من خالل: 8 - راعينا التكاُمَل اللُّ
) أ ( نصوص التدريبات التي تشَمُل - إىل جانب القواعد - مهاراٍت 
أو  مرادفاهِتا،  ذكر  أو  األلفاظ،  معاين  بيان  من  متعددًة،  ًة  لغويَّ
بعض  ُق  َتَذوُّ وكذلك  مفيدة.  مجل  يف  واستخدامها  أضداِدها 
ا، والتدرب عىل كتابتها،  األساليب وتأمُل َرْسم الكلامت إمالئيًّ

خاصة ما يكثر فيها اخلطأ.
)ب( خْتم ُكلِّ موضوع غالًبا بتدريٍب كتايبٍّ يربُز فيه التطبيُق الّلغويُّ 
أْسُطٍر  ِة  ِعدَّ كتابُة  والطالبة  الطالب  من  ُيطَلُب  حيُث  الكامُل 
َعَمِلنا يف  أبرز مالمح  قواعَد. هذه  درَساُه من  ما  فيها  فان  ُيوظِّ

َر ببعض اجلوانب الرتبوية: هذا الكتاب، وال يفوُتنا أن نذكِّ
1 - أن يغرس املعلم واملعلمُة يف أبنائهام وبناهتام ُحبَّ اللغِة العربيِة، َفِهَي 

ُلغُة القرآن الكريم.
داُهم عىل قراءة الدرس اجلديد وإعداده قبل رشحه. 2 - أن يعوِّ

3 - أن جيذب متهيُدمها للدرس الطالَب والطالبات للتفاُعل معه.
4 - أْن َيعتِمدا يف درسهام عىل طالهبام وطالباهتام يف املناقشِة واحلواِر، فإن 

الدرَس الناجح ما بدأ بالطالب والطالبة وانتهى هبام.
5 - أالَّ ينتقَل املعلُم واملعلمُة - ومها يعِرضان الدرس - من ُجزئيٍة إىل 
د من إدراك الطالب والطالبات هلا. ودليل ذلك  ُأخرى إال بعَد التأكُّ

َم هلم. قدرُة أكثِر الطالب والطالبات عىل أن يأُتوا بأمثلٍة عىل ما قدِّ
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ها؛ فإن كثرَة التدريب  6 - أن حيرص املعلُم واملعلمُة عىل حلِّ التدريبات ُكلِّ
هلا من معلوماٍت ذهنيٍة إىل مهاراٍت ُلغويٍة. ُتثبُِّت املعلوماِت وحتوِّ

َبْل  ر،  7 - أالَّ يقَترِصَ املعلم واملعلمة يف إعداِد الدرس عىل الكتاب املقرَّ
عليهام أن يقرآ املوضوَع يف كتاب آخَر أوسَع وأشمَل، لتكوَن عندمها 
مستويات  ُيالئُِم  بأسلوٍب  الدرس  َعْرض  عىل  تعيُنهام  معلوماٌت 
َوحَيال  والطالبات  الطالب  أسئلة  عن  ولُيجيبا  املختلفِة،  الطالب 
والطالبات  للطالب  م  ُتقدَّ أن  ذلك  من  الغرُض  وليس  مشكالهِتم. 

معلومات فوق مستوى الكتاب.
رات النحو يف  َلْعنا عىل بعض ُمقرَّ َر يف اخلتام أننا قد اطَّ هذا، ونوّد أن ُنَذكِّ
ول العربية، وحاَولنا االستفادة منها، ُخصوًصا يف طرائق العرض. وال  الدُّ
عي لَِعَملنا الكامَل، وحسُبنا أننا بذلنا الطاقة واجتهدنا. واهلل نسأل أن ينفَع  ندَّ

به، وأن يوّفَق مجيع العاملني إىل ما فيه اخلرُي والصالُح.
واحلمد هلل ربِّ العاملني.
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الفهر�س وتوزيع املقرر على اأ�سابيع الف�سل الدرا�سي
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المصادر : مصادر األفعال الثـالثيـة.

مصادر األفعـال الربـاعيـة

مصادر األفعال الخماسيـة والسداسيـة

ل المصـدر المــؤوَّ

تدريـبات عامـة على المصــادر

المبني من األسمـاء والحـروف

أسلــوب االستـفـهــام

أدوات الشـرط التي تجـزم فعلين

أسلـوبــا المــدح والــذم
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األول

الثـــانــي

الثــالــث

الــرابــع

الخـامس

الســادس

السابع والثـامـن

التـاســع

العــاشـر
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الثالث عشر والرابع عشـر

الخـامـس عـشــر
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ُل التدريُب األوَّ
1 - قاَل تعاىَل يف ُسوَرة املمتَحَنة :

2 - وقال تعاىل يف ُسوَرِة التْوَبة:

ُ عالمَة بِنائِه وَسَبَبُه. ، وُأَبنيِّ أقرُأ اآلياِت السابقَة، ثم أستخرُج ِمنها ُكلَّ فعٍل َمْبنيٍّ
التدريب الثاين

ا: ُ األفعاَل املضاِرَعَة فيام يأيت، وَأذكُر عالَمَة إعراهِبَ ُأَعنيِّ
قال تعاىل:

1 -                                                                                                      القيامة.
2 -                                                                                               اإلنسان.

3 -                                                                                                       احلديد 23.

ة:بة:بة:َة:َة: َ التو َ التو ْ التْو ُ - وقال تعاىل يف ُسور - وقال تعاىل يف سور - وقال تعاىل يف ُسوَرِة

هبهَبُه. ََ ََ بببب به وسبه وَس ه وسنائه وسنائِ نائ بنائ بِ َُ عالمَةُ عالمَة ُ عالمةنُي عالمةنيِّ نيبنيَب َ، وُأ َ، وأ ٍّنيٍّنيٍّ نيبنيْب ب مب َم لنها كلنها ُكلَّ فعٍل نها ك منها ك ِم ُ، ثم أستخرُج، ثم أستخرج أقرُأ اآلياِت السابقَة
التدريب الثاين

ا: ا:َ ا:هبا:هِبا:َ َ عالَمة عالمة عالَمَة إعرا ُذكُرذكُر ةعةَعَة فيام يأيت، وَأ َُ األفعاَلُ األفعاَل املضاِر ُ األفعالنُي األفعالنيِّ نيعنيَع ُأ
قال تعاىل:

 -                                                                                                      القيامة.
 -                                                                                               اإلنسان.

 -                                                                                                       احلديد 23.

فِّ الثاينيِ َراَسته يف الصَّ تطبيقاٌت عىل ما سبَقْت ديِ
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ّقَق آَماَلَك.  -4 َيْعُلو احلقُّ عىَل الباِطِل.                  5 - اعمْل بجدٍّ َكْي حُتَ
وُن الصْعُب. 6 - لَِنْلَتزْم بتعاليم اإلسالم.                  7 - بالتأينِّ َيُ

التدريُب الثالُث
ُ عالمَة إعرابه يف القْطَعة اآلتية: ُ كلَّ َفاعل، وُأبنيِّ ُأعنيِّ

َباِت، وَتَفتََّحِت  ياُض بأنواِع النَّ اَمُء فضحكت األرض، واْكَتَسِت الرِّ َبكِت السَّ
ـِه  ْوِض، وَقَصَدَها الَباِحُثوَن َعْن مَجاِل َخْلِق اللَّ ا اجلميلِة، وفاَح َشذا الرَّ األزهاُر بألواِنَ

يف أرضه.
ُ عن مضمون هذه العبارة. ًة تعربِّ - أرسُم لوحًة فنيَّ

التدريُب الرابُع
ـه ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل: »إذا ُأِقيَمِت  ـُه عنه - قال: َسمْعُت رسوَل اللَّ َعْن أيب ُهَريرَة - َريَض اللَّ
الصالُة فال َتْأُتوَها وأنتم تسَعْون، وأتوها وأنُتْم َتْمُشون وعليكم السكينُة، فام أدرْكُتْم 
وا، فإنَّ أحَدُكم إذا كاَن َيْعَمُد إىل الصالِة َفُهَو يف َصالٍة« رواه  وا، وما َفاتُكْم َفَأتمُّ َفَصلُّ

مسلم )1(.
) أ ( َأقرُأ احلديَث السابَق، ثم ُأجيُب َعامَّ يأيت:

1 - ما آداُب املْش إىل الصالِة؟ وما احلكمة من هذه اآلداب؟
الِة َفُهَو يف  2 - َما َمْعنى قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »فإنَّ أحَدُكْم إذا كاَن َيْعَمُد إىل الصَّ

َصالٍة«؟
)ب( َأستخرُج مَن احلديث :

ُ عالمَة إعراهِبام. 1 - فعاًل مضارًعا مرفوًعا، وآخَر جمزوًما، وُأَبنيِّ

ُ)1( رياُض الصاحلني، للنووي، ص 13 - 113.
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ُ عالَمَة بنائهام. 2 - ِفعَل أمر، وفعاًل ماضًيا، وُأَبنيِّ
3 - اساًم لـ )إّن(، وأذكُر عالمَة إعرابِه.

ُ نوَعها. ًة، وُأَبنيِّ 4 - مُجلًة حاليَّ
5 - ضمرًيا وقَع مفعواًل به.

)جـ( ُأعِرُب الكلامت امللونَة.

التدريُب اخلامُس

ِم عىل فاعله، ثم أَضُع خطني حتت الفاعل: ا حتَت املفعول به املَقدَّ َأَضُع خطًّ

1 - قال تعاىل:

                                                                                   احلج 37.

2 - قال تعاىل:

                                                                                  املنافقون 10.

3 - قال تعاىل:

                                                                                         املنافقون 1.

4 - قرأُت كتاَب َكليَلة ودْمنة.                   5 - إْن ُزْرَتني أْكَرْمُتك.
6 - َبَنِت الدولُة ُدوًرا لْلمسنِّنَي.                  7 - أحبُّ ذوي الَبصرَيِة.

ها. 8 - َشَوى اللحَم حُممٌد.                          9 - القراءة أحبُّ
-10 جنى العنَب البستاين.                     -11 كتبت املقالَة هنٌد.

                                                                                   احلج 

 - قال تعاىل:

                                                                                  املنافقون 

 - قال تعاىل:

                                                                                         املنافقون 



14

التدريُب السادُس

َشـْرُط األمـر بالَمْعـُروف )1(
ـُه عنهام - فقال: إينِّ ُأريُد أْن َأِعَظ. فقال: َأو  َجاَء َرُجٌل إىل ابن عبَّاٍس - َريَض اللَّ

َش أْن َتْفَتضَح بثالِث آياٍت مْن كتاِب اهلل تعاىل َفاْفَعْل، قال: َوَما  َبَلغَت َذلك؟ إْن َل َتْ
ـه تعاىل:                                                                             ،)2(  هـَي؟ قال: َقـْوُل اللَّ

وقــولـــه: 
                                       )3(، وقـــول العبــد الصالـح ُشَعيــب: 

                                           )4(. َأَأْحَكْمَت هِذِه اآليات؟ قاَل: ال. قاَل: فاْبدْأ بَنْفسك.

) أ ( َأقرُأ النصَّ السابَق، ثم ُأِجيُب َعاّم َيأيت:
ُط األمِر باملعروِف؟ 1 - ما رَشْ

2 - أمثُِّل من احلياة العامة ملا تقصده اآليات الكريمة.
3 - ما موقفك من إنسان ينهى عن فعل سوء ويأتيه، أو يأمر بفعل خري وال 

يفعله؟
4 - ما معنى قولِه تعاىل ِحكايًة عن ُشَعْيب :

ـه تعاىل:                                                                             ،

يــب:                                        
ْ دْأ َ

)1( حمارضات األدباء، للراغب األصفهاين، ص 59.
)2( البقرة : 44.

)3( الصف : 2 ، 3.
)4( هـود : 88.

وقــولـــه: 
ُ )3(
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)ب( َأستخرُج من احلَوار ما يأيت:
ُ ُحْكَمُه من حيُث التذكرُي والتأنيث. 1 - َلْفَظ عدٍد ثم أبنيِّ

ُ عالَمَة إعراهِباِم. 2 - فعلنْيِ من األفعاِل اخَلمَسِة، وُأبنيِّ
ًدا، وآَخَر مزيًدا بحرٍف. رَّ ا جُمَ 3 - فعاًل ثالثيًّ

4 - مَتييَز َعَدٍد.
)جـ( ماعالمُة جزِم الفعِل املضارِع يف قوله: »َلْ َتَْش«؟

) د ( َأْجَعُل الفِعَل: )َحَكَم( مزيًدا بحرفني مرة، وبثالثة مرة ُأخرى.

التدريُب السابُع

ني حَتَت ُكلِّ ِفعل َينصُب َمْفُعوَلنْي،  ا حَتَت ُكلِّ فعٍل َينصُب مفعواًل به، وَخطَّ َأَضُع َخطًّ
: وَأذُكُر املفعول به يف كلٍّ

ْغرى. َة الصُّ َمِويَّ ْورَة الدَّ 1 - اكتشف ابن النفيس الدَّ
ـَه العافيَة. 2 - اْسأل اللَّ

َصِت الطبيبُة املَرَض. 3 - شخَّ
ًة َخْضاَء. 4 - َكَسا الُعْشُب األرَض ُحلَّ

5 - أعطيُت ابَن السبيل زاًدا.
ا. 6 - َسِمْعُت َخرًبا سارًّ

التدريُب الثامُن
ُ نوَعُه: ُ املفعوَل املطَلَق فيام يأيت، وُأبنيِّ ُأَعنيِّ

ـه عىل َواِفــِر النَِّعم. 1 - مَحًدا للَّ
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2 - فرْحُت َفَرًحا شديًدا لنجاحي.
. 3 - َقَطَعْت َمْرَيُم احَلْلوى قطعَتنْيِ

4 - َزَفَر َخليٌل ِزْفَرَة املْهموِم.
اُف الَفْقَر. 5 - اْبُذيل يف اخلري َبْذَل مْن ال َيَ

اٍت كثريًة. 6 - َحَجْجَنا َحجَّ
التدريُب التاسُع

ُ املفعوَل ألجلِه يف اجُلمِل اآلتية: ُأعنيِّ
ـه. ا َرْغَبًة يف ثواب اللَّ 1 - ُصْمُت يوًما حارًّ

2 - َيْسَتْسقي املسلموَن رهّبْم َرَجاَء نُزوِل املََطِر.
3 - َرَفَع الَغريُق َيَدُه َطَلًبا لإلنقاذ.

ِم. ِعه بالدَّ 4 - ُمنَح حممٌد وَساًما تقديًرا لَترَبُّ
ـه. ا يف اللَّ 5 - ُزرُتَك ُحبًّ

التدريُب العارُش
ُ َظرفــِي الزماِن واملكاِن فيام يأيت: ُأَعنيِّ

َرُس األسواُق لياًل. 1 - حُتْ
2 - َأْلَقى التلميُذ القصيدَة أماَم اجلمهوِر.

3 - القلُم فوَق املكتب.
4 - رْسُت يف الطريِق يميًنا.

5 - َأقمُت يف األحساِء َسَنًة.
عاِء حنَي الصالِة. 6 - اْجَتَهْدُت يف الدُّ
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التدريُب احلادَي َعرَشَ
ُ عالَمَة إعرابه يف اجُلمِل اآلتية: ُ نائَب الفاعِل، وُأبنيِّ ُأعنيِّ

1 - ُطبَع الكتاُب َطْبَعًة جديدًة.                 2 - ُكيَس املحتاُج ثوًبا.
3 - ُيصاُم شهُر رمضاَن.                            4 - ُعويف اجَلْرَحى.

َع أبوك عنَد سفره. 5 - ُسِكنِت الداَران اجلِديَدتاِن.                 6 - ُودِّ
. .           8 - ِقيَل احلقُّ 7 - ُاحُتفل اْحتفاالٌت كثريٌة بالنَّرْصِ

التدريُب الثايَن َعرَشَ
قال الَعرجيُّ )1(:

ا. ) أ ( َأرشُح األبياَت رشًحا أدبيًّ
)ب( َما َمْوِقُف اإلْسالِم ِمَن األمانِة؟

)جـ( َأستخرُج مَن األبيات:
ُ نائَِب الفاعل. ٍة لْلَمْجُهوِل، وُأعنيِّ 1 - ثالثَة أفعاٍل َمْبنيَّ

2 - ظرَف زماٍن، وأذكُر عالمَة إعرابِه.
كون. ا عىل السُّ 3 - فعاًل ماضًيا َمْبنيًّ

4 - فعاًل مزيًدا بحرٍف، ثم َأِزُنُه.

أماَنة مثَل  اإلنساُن  َل  مُحِّ وما 
ْلَت األمانَة فاصطرْب فإْن أنَت مُحِّ
َتْقَبَلْن فيَمن َرضيَت نميَمًة وال 

َأَشقَّ عليه - حنَي حيمُلها - مْحال
ْلَت من أمرَها ثْقاَل عليها فقد مُحِّ
مُلها : َمْهاَل ِذي َيْأتيَك حَيْ وُقْل للَّ

( لباب اآلداب، ألسامة بن منقذ ص )1( لباب اآلداب، ألسامة بن منقذ ص 250.
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التدريُب الثالَث َعرَشَ
ُ احلاَل، وَأذكُر نوَعها وصاحَبها يف اجُلَمِل اآلتيِة: ُأَعنيِّ

1 - َطَلَع البدُر ساطًعا.
2 - ال َتَنْم وأنَت شبعاُن.

3 - رأيت السدَّ يفيُض.
4 - يقرأ املذيُع األخباَر ُمَتأنِّـًيا.

ين. لني ُمكربِّ 5 - يستقبُل املسلمون العيَد ُمهلِّ
َباٍت. جَّ 6 - جتيُء الطالباُت إىل املدرسة حُمَ

7 - حَض امللُك َيَفتتُح املؤمتَر.

التدريُب الرابَع َعرَشَ

ُ امُلْسَتْثَنى يف اجُلمِل اآلتية، ثم ُأعرُبُه: ُأَعنيِّ
1 - وصَل املتسابقون إال واحًدا.

ِت األكواُب إال ُكوَبنْي. َ 2 - تكسَّ
3 - زرُت ُدَوَل اخلليِج إال اإلمارات.

4 - ما أْثَمر النخُل إال َنخلًة.
5 - ل َيْرُسب إال طالٌب.

ْمُت عىل أحٍد إال خايل. 6 - ما َسلَّ
ْف يف املصنِع إال آلٌة واحدٌة. 7 - ل َيَتَوقَّ
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التدريُب اخلامَس َعرَشَ
ُ الُوُجوه امُلْمكَنَة يف املستثنى: َأذُكُر نوَع االستثناء فيام يأيت، ثم ُأَبنيِّ

ر الطالُب إال حممد. ـه.                      2 - ل ُيَبكِّ 1 - ال أخشى إال اللَّ
وايَة إال فصَلنِي. 3 - لن ُأَهنَِّئ إال الناجح.                  4 - قرأُت الرِّ

5 - ال ينجح الناُس إال الصابِرون.       6 - ل يتغّيْب من الطالبات إال واحدة.

التدريُب السادَس َعرَشَ
َغـْزَوُة َبْدر الُكربى )1(

َل َوْقَعٍة يف اإلسالم لسبعَة َعَشَ يوًما َخَلْت مْن رمَضاَن. وقد خرَج رسوُل  كانْت أوَّ
م - يف ثالِث ِمئٍة وتْسَعَة َعَشَ ُمهاجًرا وأنصاريًّا عىل  ـه عليه وسلَّ ـه - صىلَّ اللَّ اللَّ
، واملشكون أكثُر مْن تسِع ِمئِة َرُجٍل عىل ِمئِة َفرٍس و)700(  َسْبعني َبعرًيا وَفَرَسنْيِ

ْف ِمْن ُرُؤوس ُقريش إال أُبو هَلَب. بعري، وْل َيَتَخلَّ
ُطرَح  َرُجاًل،  َفُقتَل من املشكني سبعوَن  ُه،  وَنرَصَ لَِرسولِِه  اهلل وعَدُه  أْنَجَز  وَقد 
الرسوُل  َفاَداهم  وُأرِسَ )70( رجاًل. وقد  َقتياًل،  َبْدٍر )24(  َأْبَياِر  بئر من  منهم يف 
م - عىل قدر أمواهلم من أربعِة آالف دْرهٍم إىل )1000(  ـه عليه وسلَّ - صىلَّ اللَّ
درَهٍم. وَمْن ل يُكن عندُه فَداٌء دفع إليه الرسوُل )10( ِغْلامٍن من ِغلامِن املسلمنَي 

ُمُهُم الِقراَءَة والكَتاَبَة. ُيَعلِّ
) أ ( أقرُأ اخلرَب السابق، ثم أجيُب عامَّ يأيت:

َيْت هبذا االسم؟ 1 - يف أيِّ سنة كانْت غزوُة َبْدٍر؟ وَل ُسمِّ

اب ، ص 202. َترَص سرية الرسوِل ، لعبد اهلل بن حممد بن عبد الوهَّ ْ)1( ُمْ ُ
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َم - بالِعْلم. ـُه عليه وسلَّ 2 - َأذُكُر ما َيُدلُّ عىل اهتامِم الرسوِل - صىل اللَّ
)ب( َأستخرُج ما يأيت:

َبني. 1 - َعَدَدْين ُمَركَّ
2 - مْتييَز عدٍد منصوًبا، وآَخَر جمروًرا.

3 - مْتييًزا مفرًدا، وآخَر مجًعا غرَي ما َسَبَق.
4 - عدًدا ال حَيتاُج إىل متييز، وَأذكُر السَبَب.

5 - عدًدا مفرًدا.
6 - َلْفًظا مْن ألفاظ العقوِد، ثم أعرُبُه.

. ُل األعداَد التي َبنْيَ األقواس إىل ألفاظ َحْسَب َمْوِقِعها اإلعرايبِّ يف النصِّ )جـ( ُأَحوِّ
) د ( أِزُن الكلامِت اآلتيَة:

غْلامِن، ِدْرَهم، ُأرِس

التدريُب السابَع َعرَشَ

َأْجعُل األعداَد اآلتيَة ألفاًظا يف مُجٍل مفيدٍة:
600 ،10000 ،15 ،22 ،12 ،11

التدريُب الثامَن َعرَشَ

َأْجَعُل الكلامت واجلمل اآلتيَة أحوااًل يف مُجٍل مفيدٍة:
وُد بَِنْفِسه - َوُهَو َيطلُب الِعلَم ُمْبتساًم - ساملًا - وأنَت واثٌِق باهللِ - جَيُ
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التدريُب التاسَع َعرَشَ

ُل َمْن َوَضَع النَّْحَو )1( أوَّ

َة أبو األسود، جاَء  ُروَي عن أيب بكر بن َعيَّاش أنه قال: أّوُل َمْن َوَضَع العربيَّ
ْت  َ إىل زياٍد بالبرصِة، فقال: إينِّ أرى الَعَرَب قد َخاَلطْت هذه األعاِجَم وقد َتَغريَّ
َيْعرُفون به كالَمُهْم؟ قال: ال. فجاء رجٌل إىل  ألسَنُتها، أَفَتأذُن يل أْن أَضَع كالًما 
َ أبانا، وترَك  زياٍد فقال: أصلَح اهللُ األمرَي، ُتُويفِّ َأَباَنا وترك َبُنونا. فقال زياٌد: ُتُويفِّ

ْم. بنونا؟! ادعوا يل أبا األسود. فقال له: َضْع للناِس ما أَرْدَت أن َتَضَع هَلُ

) أ ( َأقرُأ اخلرَب السابَق، ثم ُأجيُب عامَّ يأيت:

1 - ما الذي أفسَد اللساَن العريب؟

2 - ماذا أراد أبو األسود أن َيْفعَل؟

3 - ِلَ َلْ يوافْق زياٌد أبا األسوِد أواًل، ثم أمرُه ثانًيا؟

)ب( أستخرُج ما يأيت:

1 - فعاًل مَن األفعاِل اخلمسِة، وَأذكُر عالمَة إعرابه.

2 - فعاًل مضارًعا منصوًبا، وأذكُر أداة النصِب وعالَمَته.

ا عىل الفتِح، وآخر عىل السكون، وثالًثا عىل حذِف النوِن. 3 - فعاًل َمْبنيًّ

)جـ( ِلَ حلقْت تاُء التأنيِث الفعَل )َخاَلطْت( وَلْ َتْلَحْق )وَضَع(؟

( الـمصون يف األدب ، للعسكري ص )1( الـمصون يف األدب ، للعسكري ص 116.
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ُ عالمَة تأنيِث الفعل. ُل الِفِعَل املايَض إىل ُمضارٍع، ثم ُأَبنيِّ ْت َأْلسنُتَها(، أَحوِّ ) د ( )َتَغريَّ

َ أبانا وترك بنونا(، ُأعيُد كتابَة اجُلملة بعد تْصحيحها. )هـ( )ُتُويفِّ

) و ( ل كانت الكسُة عالمَة اجلرِّ يف كلمة )األسود( مع أنا ممنوعٌة من الرصِف؟

) ز ( ُأعرُب الكلامِت امللونَة.

التدريُب العرشوَن

ْمييَز فيام يأيت: ُ التَّ أَعنيِّ

1 - يف املدرسة واحٌد وعشوَن َفْصاًل.

ًة. 2 - عندي نقوٌد فضَّ

ا. قُت بصاَعنْي ُبرًّ 3 - تصدَّ

ه فارًسا. ـِه َدرُّ 4 - للَّ

5 - َحصْلُت يف االمتحان عىل َخْسني درجًة.

التدريُب احلادي والعرشوَن

ُ حروَف الزيادِة يف كلٍّ منها: أِزُن الكلامت اآلتيَة، وُأَعنيِّ

َ كاتِب، ُمَتَعلم، اْنَطَلَق، اْسَتْغَفَر، َكربَّ
التدريُب الثاين والعرشوَن
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ظتان )1( َموعيِ

ـه عنه : ال َتُكْن َكَمْن َيْعِجُز عن ُشْكِر ما أويَت،  َقاَل عيلُّ ْبُن أيب طالب ريَض اللَّ
وَيْبتغي الزيادَة فيام َبقَي، وَيْنهى الناَس وال َيْنَتهي.

ـِه،  تِِه يف طاعِة اللَّ ا َفْلَيْعَتِمْد عىل ُقوَّ ـُه : َمْن كان َقويًّ وقال احلسُن البرصيُّ رمحُه اللَّ
ـِه. وَمْن كاَن ضعيًفا َفْلَيُكفَّ عن معايص اللَّ

) أ ( أجيب عن األسئلة اآلتية:
ـُه عنه : »َيْبَتِغي الزياَدَة فيام َبِقَي«. ُح َمْعَنى قول عيلٍّ ريَض اللَّ 1 - أوضِّ

؟ 2 - بَم أوَص احلسُن البرصيُّ القويَّ
ُه يف َوصيِة احلسِن. ُ ُكلَّ لفظ وما ُيضادُّ )ب( ُأَعنيِّ

)جـ( َأستخرُج ممَّا سبق:
ُ َسَبَب اجَلْزِم. 1 - ُكلَّ فعٍل مضارٍع جمزوٍم، وُأَبنيِّ

2 - فعاًل مضارًعا ُمْعتاًل، وآخَر َصحيًحا.
) د ( ُأدخُل أداَة َجْزٍم مرة، وأداة نصٍب مرًة أخرى عىل الِفْعَلنْي: َيْنَهى، َيْنَتِهي.

َدَة واملزيَدَة فيام يأيت، وأذكُر أحرَف الزيادة: ُ األفعال املَجرَّ )هـ( أَعنيِّ
َريَض، َيْبَتغي، كان، اْعَتَمَد

)1( العقُد الفريُد ، البن عبد ربه 3/185.
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1 - مصادُر األفعال الثُّالثّيةيِ
 ، َتَها، َوَربَّى فيهُم اإلسالُم ُحبَّ الَعَمل والجدِّ َوِرَث الّشباُب العربيُّ إَباَء النَّْفس َوعزَّ
وَتْرَك الَكَسِل والُخموِل، َولَذا نراُهم َيْنَخِرُطوَن في َمَياديِن اْلَعَمل الُمْخَتِلَفة، َفمْنُهْم 
َراعِة َحْيُث َيجُد  َيْعَمُل في الزِّ َمْن  َناَعة كالِحَداَدِة والِخَراَطة، َومْنُهم  َيْلَتِحُق بالصِّ َمْن 
ِفَئٌة  َبْيَن ُخْضَرِة األشجاِر وُحْمَرِة الُوُروِد وُصْفَرِة األزهار. وإلى جانِِب هؤالء  ُمْتَعَته 
َل َضجيج اآلالت وَأِزيز  َيَراِن، وَتَحمُّ َفَر فاختاَرت الَعَمَل في الطَّ ِحيَل والسَّ ُتحبُّ الرَّ
الُمْسَتشَفَياِت  في  يعمُل  َمْن  الشباِب  وِمَن  َوُدواٍر.  ُصَداٍع  مْن  ُيْحِدُثُه  وَما  الطائرات، 

ُن مْن َأنِيِن الَمْرَضى َوُصَراِخ الُمصابين. َفُيَسكِّ

املصـــــــــــــــــــــــــــادر

أسئلـــــة

َدة. رِس بَطَلِب أمثلٍة ألفعال ُثالثّية جُمرَّ ُد لِلدَّ ُ)1( ُيَمهَّ َ َ

اإليضـــاح٭

1 - َماَذا َربَّى اإلسالُم يف الشباِب املسِلِم؟
2 - َأذكُر بعَض ميادين الَعَمل التي اجتَه إليَها الشباُب.

3 - َأذكُر املْهَنَة التي َأرغُب يف الَعَمِل فيها.

- أ -
1 - ورَث الشباُب العريبُّ إَباَء النَّْفس.  

َناَعِة كاحِلَداَدة. 2 - مْنُهْم َمْن َيْلَتحُق بالصِّ
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3 - َيجُد ُمْتَعَتُه َبْيَن ُخْضَرِة األشجاِر.
ِحيَل والسَفَر. 4 - ُيحبُّ الرَّ

َيَران. 5 - اختاَرت العَمَل في الطَّ
6 - ما ُيْحدُثُه العمُل مْن ُصَداع.

ُن مْن َأنِيِن الَمْرَضى وُصَراخ الُمصابِين. 7 - ُيَسكِّ
- ب -

ة النَّفس. 1 - َورَث الشباُب العربيُّ ِعزَّ
2 - َربَّى فيه اإلسالُم ُحبَّ الَعَمل والِجدِّ وَتْرَك الَكَسِل والُخُموِل.

َتُدلُّ على َحَدٍث  َنَة في مجموعِة ) أ ( أجُدَها أسماًء  الُمَلوَّ 1 - أالحُظ الكلمات 
ٍد مَن الزمان، فاالسُم )إَباء( َيُدلُّ على ُحُدوث اإلَباء مْن َغْيِر داللٍة على  ُمَجرَّ
الزماِن، وكذا االسُم )ِصَناَعة( َيُدلُّ على ُحُدوث صناَعٍة ُدوَن َمْعرفًة زمانَها، 
ُة األسماء الُملونِة. وُكلُّ اسٍم يدلُّ على َحَدٍث ُمَجرٍد مَن  وِمْثُلها في ذلك َبقيَّ

ى َمْصدًرا. الزماِن ُيَسمَّ
، َرَحَل،  ، َخِضَ 2 - ُأعيُد النظَر يف تْلَك املصاِدِر امللونِة أجُد أفعاهَلا: )َأَبى، َصَنَع، َحدَّ
تِلَفٍة  ُمْ أوزاٍن  عىل  َجاَءْت  فقد  مصاِدُرها  ا  أمَّ ًة،  ُثالثيَّ َخ(  َصَ  ، َأنَّ ُصِدَع،  َطاَر، 
َتلُف  فاملصدُر )إَباء( عىل وزن )ِفَعال( و)ِصَناَعة( عىل وزن )ِفَعاَلة(، وهكذا َتْ
ِة وإِن اّتَفَقْت أفعاهُلا يف الوزن، واالْعتاَمُد يف َمعِرفة  أوزاُن مصاِدِر األفعاِل الثالثيَّ
ِة. وُهناَك بعُض الضوابِِط التي ُتساعُد  َغِويَّ ذلك يكوُن بالرجوِع إىل الَمَعاِجِم اللُّ

َها: - غالًبا - عىل معرفِة بعض املصاِدِر مْن أمَهِّ
)َأَبى:  يف  كام  )ِفَعال(  عىل:  مصدُرُه  جاء  امتناٍع،  عىل  الثُّالثيُّ  الفْعُل  َدلَّ  إَذا   ) أ   (

إَباء(.
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)ب( إذا دلَّ الفْعُل الثالثي عىل ِحْرَفٍة، جاَء مصدُرُه عىل: )ِفَعاَلة( ِمْثُل:
: ِحَداَدة(. )َصَنَع: ِصَناَعة، وَحدَّ

 : )َخِضَ )ُفْعَلة( كام يف  َلْوٍن، جاء مصدُرُه عىل:  الثالثيُّ عىل  الفعُل  دلَّ  إذا  )جـ( 
ة(. ُخْضَ

)َرَحَل:  يف  كام  )َفِعيل(  عىل  مصدُرُه  جاء   ، سرَيْ عىل  الثالثيُّ  الفْعُل  َدلَّ  إذا   ) د   (
َرِحيل(.

)هـ( إذا دلَّ الفعُل الثالثيُّ عىل اْضِطراٍب، جاء مصدُرُه عىل )َفَعاَلن( كام يف )َطاَر: 
ان(. َطرَيَ

)ُفَعال( كام يف )ُصدَع:  َداٍء، جاء مصدُرُه عىل:  الثالثيُّ عىل  الفعُل  إذا  دلَّ   ) ) و 
ُصَداع(. ويأيت عىل: )َفَعل( كام يف قولك: )َرمَد: َرَمد(.

 : )أنَّ )َفِعيل( كام يف  َصْوٍت، جاء مصدُرُه عىل:  الثالثيُّ عىل  الفعل  دلَّ  إذا   ) ز   (
اخ(. َخ: ُصَ َأننِي(، أو عىل: )ُفَعال( كام يف )َصَ

ِة. ِة القياسيَّ ى املصادُر التي َتْأيت عىل هذه األوزان باملصادر الثالثيَّ وُتَسمَّ
َتْرك،  الِجّد،  الَعَمل،  ُحّب،  ة،  )ِعزَّ في مجموعة )ب(  نَة  الُملوَّ األسماَء  ُل  َأَتَأمَّ  -  3
َعِمَل،   ، َحبَّ  ، )َعزَّ ُثالثيَّة  أْفعاَلَها  َوأنَّ  َأجُدها مصادَر،  الُخُمول(،  الَكَسل، 
السابقِة،  المعاني  َتُدلُّ على شيٍء مَن  أنَّها ال  َغْيَر  َكَسَل، َخَمَل(  َتَرَك،   ، َجدَّ
لـَذا جـاءت مصـادُرها مختلَفـة األوزان ليـَس لهـا ضـوابـط َتسيُر عليها. 
ة( على َوْزن ِفْعَلة، و)ُحّب( على َوزن )ُفْعل(، و)الَكَسل( على وزن  َفـ )ِعزَّ
وُتعرُف  المصادر،  ُة  َبقيَّ وهكذا  )ُفُعول(،  وزن  على  و)الُخُمول(  )َفَعل(، 

َة. َماِعيَّ ى المصادَر السَّ َغة والمَعاِجِم، وُتَسمَّ بالرجوع إلى ُكُتب اللُّ
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َمن. ٍد ِمَن الزَّ 1 - الَمْصَدُر اسٌم َيُدلُّ على َحَدٍث ُمَجرَّ
2 - مصادُر األفعاِل الثُّالثيَّة ِقْساَمن:

ٌة : أْي هَلَا قاِعَدٌة تسرُي عليها، َوجتيُء - َغالًبا - َعىَل األوزاِن اآلتية: ) أ ( قيَِياسيَّ
1 - ِفَعال مِلَا َدلَّ عىل اْمتناٍع.
2 - ِفَعاَلة مِلَا دلَّ عىل ِحْرَفٍة.

3 - ُفْعَلة مِلَا َدلَّ عىل لْوٍن.
4 - َفِعيل مِلَا َدلَّ عىل َسرْيٍ.

5 - َفَعاَلن مِلَا َدلَّ عىل اْضطَراٍب.
6 - ُفَعال وَفَعل مِلَا َدلَّ عىل مرٍض.

7 - َفِعيل وُفَعال مِلَا َدلَّ عىل َصْوٍت.
إلى  ُجوع  بالرُّ ُتْعَرُف  وإنَّما  َعَلْيَها،  َتسير  َقاعَدٌة  َلَها  َلْيَس  أْي   : ٌة  َسَماعيَّ )ب( 

َغِويَِّة. اْلَمَعاِجم اللُّ

أســـتنتـج
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ُل                                  شفويٌّ التَّدريُب األوَّ
يِف  َوَرَد  َما  َغرْيَ  اآلتِيَة  القَياِسيَّة  املصاِدَر  َأْستخِرُج  ُثمَّ  السابَقة،  القْطَعِة  َقراَءَة  ُأعيُد 

اإليَضاح :
1 - َمْصَدًرا عىل وْزِن )ُفَعال(.

2 - َمْصَدَرْيِن عىل وزِن )ِفَعاَلة(.
3 - َمْصَدَرْيِن عىل وزِن )ُفْعَلة(.

4 - َمْصَدَرْيِن عىل وزِن )َفِعيل(.

التَّدريُب الثاين                                  شفويٌّ

َأستخرُج المصادَر من الجمل اآلتية، وَأزُنها، ثم ُأَبيُِّن الِقَياسيَّ ِمنها َوَما َيُدلُّ َعَلْيه:
ًرا. ِة الُخُروُج إلى َصالة الُجُمَعِة ُمَبكِّ نَّ 1 - مَن السُّ

. ُد األطفاُل ُمَواَء القطِّ 2 - ُيَقلِّ
3 - َلـَمَعاُن الَجَواِهِر َشديٌد.

4 - َوْعُد الُحرِّ َدْيٌن.
5 - َنَهَقَ الحَماُر َنهيًقا.

6 - َيَعَمُل ُعَمُر في َمَجاِل التِّجاَرِة.
َكام مَن األمراِض الُمْنَتشَرِة. 7 - الزُّ

يَبـــــاُت التَّــــْدريِ
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8 - َيُثوُر الُغَباُر َثـَوَراًنا َشديًدا.
ْدُق َمْنَجاٌة. 9 - الصِّ

. َمُع ُذلٌّ -10 الَقَناَعُة ِعزٌّ والطَّ

يٌّ ٌّ صفِّ التَّدريُب الثالُث                        كتابيِ

أذكُر مصادَر األفعاِل اآلتيِة:
َقاَل - َجاَل - َدِرَن - َدبَّ - َقَعَد
َحاَك - َسَعَل - َنَعَق - َنَقَر - َنَبَح

يٌّ ٌّ صفِّ التَّدريُب الرابُع                         كتابيِ

ِدَباَغة - ُجُلوس - ُسْمَرة - َرْغَبة - ُعَطاس - َزئرِي - ُعَواء - َبْذل
) أ ( َأِزُن املصاِدَر السابَقَة.

ُ َسبَب جَميِء ُكلِّ مصدٍر قَيايسٍّ عىل َوْزنِِه. )ب( ُأَبنيِّ
)جـ( َأكُتُب ِفْعَل ُكلِّ َمْصَدٍر.

) د ( َأَضُع أربعًة منها يف مُجٍل ُمفيَدٍة.

التَّدريُب اخلامُس

َأذكُر مصاِدَر األفعاِل اآلتيِة مع االستعانة بأحد املعاجم:
 - َفاَر   - َنَحَر   - َقاَم   - َساَم   - َشِهَب   - َشِهَق   - َرَمى   - َكَتَب   - رَشَب 

َصَهَل - َرَجَع - َرِكَب.
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التَّدريُب السادُس
َقاَل َهْيَثُم بُن األْسَود:٭

) أ ( َأْقرُأ األبياَت السابَِقَة، ُثمَّ ُأجيُب َعامَّ َيأيت:

ث الشاعُر؟ 1 - َعمَّ َيَتحدَّ

2 - َما َمَظاهُر الِكرَبِ التي َيْشُكو مْنها الشاِعر؟

ُ َمعايِنَ الكلاَمِت اآلتَيِة َمَع االْستَِعاَنة بامُلْعَجم : )ب( ُأَبنيِّ

ْرف َحر - الطَّ آَيات - السَّ

ا: )جـ( َأذكُر مصاِدَر األفعاِل اآلتَيِة، ُثمَّ أِزُنَ

، َزاد َسِمَع، َحَضَ

) د ( َأستخِرُج ِمَن األبيات:

، ثم َأزنُه. ا لفعٍل ثالثيٍّ 1 - َمصدًرا قياسيًّ

2 - أربعَة مصاِدَر ألفَعاٍل ُثالثيٍة سامعيٍَّة.

الِكرَبْ بآياِت  ْئَك  أَنبِّ اْسَمْع 
)1( اْعَتَكْر  يُل  اللَّ إَذا  ْوِم  النَّ ُة  َوقلَّ
ِميُج )2( النََّظر ْرِف َوحَتْ َعُة الطَّ َورُسْ

َحْر بالسَّ َوُسَعاٌل  الِعَشاِء  َنْوُم 
َحَضْ اُد  الــزَّ إَذا  ْعِم  الطُّ ُة  َوقلَّ

َحَذْر إىَل  أْزَداُدُه  ـــذًرا  َوَح

ْبيني 1/410. )٭( الَبَيان والتَّ
)1( اْعتَكَر الّليُل : إَذا اشَتدَّ َسَواُدُه.

)2( التَّحميُج : َفْتُح الَعنْيِ َوحَتديُد النََّظر.

َّ



31

التَّدريُب السابُع
الَقْهـَوُة الَعَربيَّــُة

ٍة  ُز بَطريَقٍة خاصَّ ُتْطَلُق الَقهوُة الَعَربيُة على القَهوِة المعروَفِة في المملكِة الَّتي َتَتَميَّ
الَقْرِن  في  الَحَبشِة  مَن  العربيِة  الجزيرِة  إلى  اْنَتَقَلْت  وقد  ُشْربَها.  وإَداَرة  إْعداِدها  في 

التاِسِع الهْجرّي، وانتشَرْت زراَعُتها في جنوب المملكِة والَيَمن.
ُص َحبَّاُت الُبنِّ  مَّ ِة، وحُتَ والُبنُّ الذي ُتْصَنُع منُه القهوُة ُيْؤَخُذ مْن أشجاٍر َدائَمِة اخُلْضَ
اِر غَلَياًنا، وُيضاُف إَلْيها  عىل النَّار َحتَّى مَتيَل إىل احُلْمَرِة، ُثمَّ ُتْطَحُن َطْحًنا وُتْغىَل عىل النَّ
ُم يف  ًة ُتَقدَّ نجبيُل، وقد أصبحِت القهوُة عادًة اْجتامعيَّ ْعَفراُن أو الَقَرْنُفُل أو الزَّ اهَلْيُل والزَّ

املناسباِت وغريها.
) أ ( َأقَرُأ القطعَة السابقَة، ُثمَّ َأسَتْخِرُج َما َيأيت:

اَم. 1 - مصدَرْين لِفعَلنِي ُثالثيَّني َيُدالِن عىل َلْوٍن، ُثمَّ َأِزُنُ
2 - مصدًرا عىل وزِن )ِفَعاَلة(، وَأذكر َسَبَب جَمِيئِه عىل هذا الوزن.

)ب( أذكُر مصادَر األفعال اآلتية، ُثمَّ أزُنا:
، َماَل َأَخَذ، َنَقَل، َصَنَع، َنَشَ

ُ َسَبَب جَمِيئِه عىل هذا الوزِن. )جـ( أزُن املصدَر )َغَلَيان(، وُأَبنيِّ
َنَة. ) د ( ُأعِرُب الكلامِت امُلَلوَّ

التَّدريُب الثامُن
أْخَتاُر َأَحَد موضوعاِت القَراءِة أو النُُّصوص، وأستْخرُج َما ِفيِه ِمْن مصاِدَر ُثالثيَّة، 

اَمعيِّ والِقَيايِسِّ مْنها. َمَع َبَياِن السَّ
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2 - َمَصادُر األْفَعاليِ الرباعيَّة
ـُه يف كتابِــِه العزيــِز باإلحَسـاِن إىَل الَوالَدْيــِن والربِّ هِبَِمـا بأسلــوٍب يِف  أْوَصـى اللَّ

ــة اإلجياز واإلعجاز:  قمَّ
ْعِليِم جَتاَهَنا، َوَجاَهَدا ِجَهاًدا َمِريًرا إلْسعاِدَنا  بَيِة والتَّ ْ ال َمَشاقَّ الرتَّ مَّ             )1( َفُهاَم حَتَ
َعَلْيَنا،  ُهاَم  َحقُّ َوَبِقَي  َكاماًل،  َنْحَوَنا  َواجبِِهاَم  َتأِدَيِة  ُوْسًعا يف  ِخَرا  َيدَّ َوَل  َعَلْيَنا،  وامُلَحاَفَظة 
ْيَطَرُة عىل  َفِمْن َحقِّ الَوالَِدْيِن التَّْقديُر واإلطاَعُة وامُلَساَعَدُة عْنَد اْلِكرَب، َوجديٌر باملَْرِء السَّ
ْيطان الذي قد ُيَزْخِرُف لَبْعِض الناِس ُعُقوَق َوالَدْيِه َزْخَرفًة  َنَزَواِت الّنْفِس َوِوْسَواس الشَّ

ُتوِرُدُه املَهالِك.

ــة اإلجياز واإلعجاز: ــة اإلجياز واإلعجاز:قمــة اإلجياز واإلعجاز:قمَّ َّقمَّ
ْا إلْسعادا إلسعادا إلسعاد َا َمرا مرا َمِريًر ًاًداًد ادهادَه ها جها ِج َاَهداهداَهَد اهجاهَج َا، َوا، َو ا، ونا، ونا، وَا، وَ َاَه َاَهناهَناه اه جتاه جَت يمليمليمِيمِيِم لعلْع َّ والتَّع والتع والتَّ ِة ةَ ةبيةبيةَ ْ رت الرت الرتَّ اقشاقَشاقَّ َال َمشال مشال َم ال ممال ممَّ محتمحَتَ امهامُهاَم ه فه َف )1(            

ُّ ُ

ِة.                          )1( سورة اإلسراء. )٭( ُيَمّهُد للدرس بمراجعة مصاِدر األفعاِل الثالثيَّ

ـُه تعاىَل يف َحقِّ الوالَدْين؟ 1 - بَِم أْوَص اللَّ
2 - َأذُكُر بعَض ُحُقوِق الوالَِدْين َعَلْينا.

ُح َمْعَنى اآليِة الكريمِة الواردِة يف القطعِة. 3 - أَوضِّ

- أ -
ـُه باإلْحَساِن إىَل الَوالَِدْين.    3 - ِمْن َحقِّ الَوالَِدْين اإلَطاَعُة.   1 - أْوَص اللَّ

2 - بُأسلوٍب يف ِقمة اإلجَياز واإلْعَجاز.

أسئلــــة

اإليضـــــــاح٭
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)ب(
ْعِليم.                 ال َمَشاقَّ التَّ 1 - مْن َحقِّ الوالدين التَّقديُر.          2 - حَتمَّ
ِخَرا ُوْسًعا يف َتْأِدية َواِجبِهام. ال َمَشاقَّ الرتبَية.                 4 - ل َيدَّ مَّ 3 - حَتَ

)جـ(
هاَم امُلساَعَدُة ِعْنَد اْلكرَبِ. 1 - َجاَهَدا ِجَهاًدا َمريًرا.                 2 - مْن َحقِّ

) د (
1 - ُيَزْخِرُف لَبْعِض الّناِس ُعُقوَق َوالَِدْيِه َزْخَرفًة.

2 - َجديٌر باْلَمْرِء السْيَطَرُة على ِوْسواس الشيطان.
ما  الزمان - عىل  مَن  د  رَّ جُمَ َتُدلُّ عىل َحدث  نة مصادُر  امُلَلوَّ أنَّ األساَمَء  1 - ُأالحُظ 
ْرس السابق - ولكنَّ أفعاهَلا ُهَنا ُرَباعيٌة: )َأْحسَن، َأْوَجَز، أْعجَز،  َعَرْفُت يف الدَّ

َم، َجاَهَد، َساَعَد، َزْخَرَف، َوْسَوَس(. َر، َرّبى، َعلَّ أَطاَع، َقدَّ
أفعاهِلَا.  َتلُف باختالف أوزاِن  َتْ تِْلَك األفعال فأِجُد أنَّ أوزاَنا  َمَصاِدَر  ُل  أَتَأمَّ  - 2
فاملصادُر يف جمموعة )أ( جاَءْت عىل وزن )إْفَعال( ألنَّ أْفَعاهَلَا عىل وزن: )َأْفَعل( 
كام يف: )َأْحَسَن، إْحَسان(، َغرْيَ أنَّه إذا كاَن احلرُف الثاين مَن الِفْعِل املزيِد َواًوا 
احلرُف  كاَن  وإْن  )إجَياز(،  فُيَقاُل:  َياًء،  املصدر  يف  ُيْقَلُب  فإنه  )َأْوَجَز(  يف:  كام 
ُض عنها َتاٌء يف اآلِخر َفُيقاُل  َذُف َوُيَعوَّ الثالُث ألًفا كام يف )أَطاَع( فإّن األلَف حُتْ

: )إَطاَعة(.
3 - أالحُظ أنَّ املصادَر يف جمموعة )ب( جاءْت عىل وزن )َتْفعيل( فيام كاَن فعُلُه عىل 
َتَعِليم(،  َم،  َعلَّ َتْقدير،  َر،  العنِي صحيَح الالم كام يف )َقدَّ ف  َل( مضعَّ وزِن )َفعَّ
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َتْربَية،  )َربَّى  يف:  كام  الالم  معتلَّ  العني  مضّعف  كان  فيام  )َتْفِعَلة(  وزن  وعىَل 
ى َتْأِدَية(. وَأدَّ

املصادُر عىل  )َفاَعَل( جاءَت  األفعاُل عىل وزن  كاَنِت  لـامَّ  4 - ويف جمموعة )جـ( 
و)َساَعَد:  اَهَدة(  )جُمَ وجيوُز  ِجَهاًدا(  )َجاَهَد:  فقيل:  ُمفاَعَلٍة(  )ِفَعال،  َوْزنني: 

ُمساَعَدة( وجيوز )ِسَعاد(.
5 - ويف جمموعة )د( َحْيُث كاَن الفْعُل عىل وزِن )َفْعَلَل( فإنَّ املصدَر منُه َيْأيت عىل 
ًفا فإّن مصدَرُه  ا إذا كاَن الِفعُل ُمَضعَّ وزِن )َفْعَلَلة( كام يف: )َزْخَرَف: َزْخَرَفًة(، َأمَّ

َيأيت عىل وزِن )َفْعَلَلة، وِفْعاَلل( َفُيَقاُل: )َوْسَوَس، َوْسَوَسًة َوِوْسَواًسا(.
َتِلُف باختاِلِف أوزاِن  ا َتْ ٌة، وَأنَّ َها ِقَياِسيَّ ِة ُكلَّ َباعيَّ 6 - أستنتُج أنَّ مصاِدَر األفعاِل الرُّ

َأْفَعاهلا.
عىل  وتكوُن  َأْفعاهِلَا،  أوزاِن  باختالِف  َتِلُف  َتْ ٌة  قَياسيَّ ةيِ  يَّ باعيِ الرُّ األفعاليِ  ُر  َمصاديِ
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األوزاِن اآلتَِية:
َألٌف  الِفْعِل  آِخِر  َقْبَل  كاَن  َفإْن  )َأْفَعَل(،  َوْزن  الفْعُل عىل  كاَن  إَذا  )إِْفَعال(   ) أ   (

َض َعْنها تاٌء يِف اآلِخر. ُحذَفْت ىف املَْصَدِر، َوُعوِّ
َل( صحيح الالِم، فإْن كاَن آخُر الِفْعل  )ب( )َتْفِعيل( إَذا كاَن الفعُل عىل وزِن )َفعَّ

َألًفا جاَء مصدُره عىل وزِن )َتْفِعَلة(.
)جـ( )ِفَعال َأْو ُمَفاَعَلة( إَذا َكاَن الفْعُل عىل وزِن )َفاَعَل(.

ًفا جاَء عىل وزِن  ) د ( )َفْعَلَلة( إذا كان الفعُل عىل وزِن )َفْعَلَل(٭ فإن كاَن ُمَضعَّ
)َفْعَلَلة َوِفْعالل(.

َ)٭( َوِمْثُل )َفْعَلل( َفْيَعل ، وَفَوْعل مثل : َسْيَطر : َسْيَطرًة ، وَحْوَقل : َحْوَقَلًة. َ َ َ َ ُ ْث

أســـتنتـج



36

ُل                                  شفويٌّ التَّدريُب األوَّ
باِعيَّة يف اآليات الكريمِة اآلتيِة: ُ َمَصاِدَر األفعاِل الرُّ ُأَعنيِّ

قال تعاىل:
1 -                                                        الزلزلة.

2 -                                                                                  األنفال 65.
3 -                                                            الواقعة.

4 -                                           الواقعة.
5 -                                                                                                   يس.

6 -                                                          الفيل.
7 -                                                                            اإلرساء.

8 -                                                                          الواقعة.

التَّدريُب الثاين                                  شفويٌّ
ُ مصادَر األفعاِل الرباعيَّة فيام َيْأيت، وَأذكُر أفعاهَلَا: ُأَعنيِّ

ْيف.           2 - امُلسلُم َيُبُّ مِلَُعاَوَنِة َأِخيه امُلْسِلِم. 1 - ِمْن ِشَيِم الَعَرِب إْكراُم الضَّ
ٌة. أِس لَِغري اهلل َمَذلَّ .   4 - َطْأَطَأُة الرَّ 3 - التَّدريُب املِْهنيُّ رضوريٌّ لُِكلِّ شابٍّ

طيُّ امُلرور امُلَخالَِف إيَقاًفا. 5 - إغاثُة امللهوف َفضيلٌة.                       6 - َأْوَقَف رُشْ
َرًة. َر األسُد َزجْمَ يِن.                   8 - َزجْمَ 7 - َتْزكَيُة املَاِل ِمَن الدِّ

 -                                                        الزلزلة.
 -                                                                                  األنفال 65

 -                                                            الواقعة.
 -                                           الواقعة.

 -                                                                                                   يس.
 -                                                          الفيل.

 -                                                                            اإلرساء.
 -                                                                          الواقعة.

َّ

يَبـــــاُت التَّــــْدريِ
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يٌّ ٌّ صفِّ التَّدريُب الثالُث                        كتابيِ
ا، وَأْذُكُر َأفعاهَلَا َمْوُزوَنًة كام يف املثال  ِة فيام يأيت، ُثمَّ َأِزُنَ ُ َمصاِدَر األفعاِل الرباعيَّ ُأَعنيِّ

ل: األوَّ

1 - ُمَذاَكَرُة الُعَلاَمِء ُمْتَعٌة.

2 - َدْحَرْجُت الُكَرَة َدْحَرَجًة.

عوِة َخْصَلٌة مِحيَدٌة. 3 - َتْلبَِيُة الدَّ

4 - َأْوَرْدُت اإلبَل إَيراًدا َهاِدًئا.

َراِت. 5 - جَتُِب حُماَرَبُة امُلَخدِّ

6 - ِمَن الَواِجِب إَجاَبُة السائل.

7 - الِعَتاُب َحَدائُِق األحَباِب.

8 - ِمْن ُحْسن إسالِم اْلـَمـرِء َترُكُه َما ال َيْعنيِه.

ى َقْعَقَعًة َوَجْلَجَلًة. ْعد ُيسمَّ 9 - َصْوُت الرَّ
                            

يٌّ ٌّ صفِّ التَّدريُب الرابُع                         كتابيِ

ا: َباعيَّة اآلتيِة، ُثمَّ أِزُنَ َأذكُر مصاِدَر األفعاِل الرُّ
ى، َأْوَعَد، َم، َداَفَع، َأَقاَم، َزْحَزَح، َسوَّ َبْعَثَر، َسلَّ

ى، َطْمأن، َساَبَق ساءل، َأْهَدى، َأَداَر، َقْهَقَه، َسمَّ

َوْزُنُهالفْعُلوزن املصدراملصدر
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َذاَكَر
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َفاَعَل
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التَّدريُب اخلامُس
ٍل ُمفيدٍة: َسًة مْنها يف مُجَ ِة اآلتية، ُثمَّ َأَضُع َخْ باعيَّ ُأوِرُد َمصاِدَر األفعاِل الرُّ

ى، َأْوَضَح. ، َأْنَتَج، َزْخَرَف، َعزَّ َناَقش، َأْفَهَم، مَتَْتَم، َسبََّح، َأَعاَد، َحىلَّ

التَّدريُب السادُس
نصيحة )1(

ُه قاَل: إّني َرَأْيُت ِخالاًل َثاَلًثا َنَبْذُت إَلْيُكْم ِفيِهنَّ  َرَوى أبو بكر ْبُن ُدَرْيٍد َعْن زياٍد َأنَّ

َذِوي األسناِن.  الِعْلم، وتوِقير  َذِوي  َرف، وإْجاَلل  الشَّ َذِوي  إْعَظاَم  َرَأْيُت  النَّصيَحَة. 

يٍف َشَرَفُه إال َعاَقْبُته َلُه، واَل َيأتيني َكْهٌل بَِحَدٍث  ـِه ال ُأوَتى بَِوضيع َلْم َيْعِرْف لَِشِرِ واللَّ

لم َيْعِرْف َلُه َفْضَل سنِِّه على َحَداَثته إال َعاَقْبُته َلُه، َوال َيْأتيِني عالٌِم َعاِقٌل بَجاهل لم 

َيعرْف له َفْضَل عْلمه على َجْهله إال عاَقْبُته َلُه. فإنََّما الناُس بُِعَلَمائِهْم وأْعاَلِمِهْم َوَذِوي 

َأْسَنانِِهْم. ُثمَّ َتَمثَّل:

) أ ( َأْقرُأ اخَلرَبَ السابَِق، ُثمَّ ُأجيُب َعامَّ َيْأيت:

1 - َما النصائُح الثالُث الَّتي َأْوَص هَبا زَياد؟

َد َمْن َلْم يعرف َقْدَر الَعالِم؟ 2 - بَِم َتَوعَّ

بأهل  األمــــــوُر  ــــــَدى  هُتْ
َصَلَحْت َمـــا  ْأي  ــــــرَّ ال

َتْنَقاُد َفباألرَشاِر  َتَولَّْت  َفإْن 
ساُدوا ْم  اهُلُ ُجهَّ إَذا  اَة  رَسَ َواَل 

ُ)1( الـَمُصوُن في األدِب ، ألبي أحمَد الَحَسِن ْبِن عبِد الله الَعْسَكِري ، 142 ، 143. ُ
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؟ نِّ 3 - ملَاَذا أْوَص بَِتْقدير كبرِِي السِّ
ُح َمْعَنى الَبْيَتنْي. 4 - ُأَوضِّ

اة؟ )ب( َما َمْعَنى الكلامت: ِخالاًل، َنَبْذُت، َكْهٌل، رَسَ
مَها ِمَن النّص. )جـ( َوَرَدْت يف النصِّ كلَمَتا )رَشيف وَعاِل(، َأذكُر ما ُيَضادُّ

) د ( َأستخرُج ِمَن النَّصيَحِة َما َيأيت:
1 - َمْصَدَرْين عىل وزِن )إْفَعال(، وَأذكُر فْعَلْيِهاَم.

، ُثمَّ َأزُنُه. 2 - َمْصدًرا آَخَر لفعِل ُرَباعيٍّ
ا. َتِلَفٍة أْوزاُنَ ٍة ُمْ 3 - َثاَلَثَة َمَصادَر ألفعاٍل ثالثيَّ

ُ َسَبَب جَميِئَها عىل  (، ُثمَّ ُأَبنيِّ )هـ( أذكُر َمْصَدَر ُكلٍّ مَن األفعاِل: )ُأوَتى، أْهَدى، َوىلَّ
تلك األوزاِن.

َنَة. ) و ( ُأعرُب الكلامت امللوَّ
) ز ( أذكُر اساًم وفْعاًل وَحْرًفا ُبِدَئ ُكلٌّ مْنَها هَبْمَزِة َقطٍع.

التَّدريُب السابُع

ِة اآلتيِة، ُثمَّ ُأَبيُِّن لَِم جاءْت على تْلَك األوزاِن: أِزُن َمَصادَر األفعاِل الرَباِعيَّ
إِيَراث، ُمَشاَرَكة، نَِضال، َلْمَلَمة، َتْنِمَية، إَجاَرة، َتْسِليم، ِسْلَسال، َهْرَوَلة.

التَّدريُب الثامُن
ل ُمفيدٍة مْن إنشائي: ُأَمثُِّل مِلَا َيْأيت يف مُجَ

1 - َمْصَدٍر َعىَل َوْزِن )ِفْعالل(.
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2 - َمْصَدٍر َعىَل وزِن )ُمَفاَعَلة(.
3 - َمْصَدٍر َعىَل وزِن )َفْعَلَلة(.
4 - مْصَدٍر َعىَل وزِن )إْفَعال(.
5 - َمْصَدٍر َعىَل وزِن )َتْفِعَلة(.

التَّدريُب التاسُع
م )1( رَساَلُة امُلَعلِّ

َيا بُكلِّ إياَمن َوصْدق وإخالص، وُيَواصُل  ُر رَساَلَتُه َوُيؤدِّ ُم الناجُح هو الَّذي ُيَقدِّ امُلَعلِّ
َها ِجَهاٌد وكفاٌح  َتْبِليَغ رسالته َتْبليًغا أميًنا ُدوَن َتَواٍن أو َتْقصرٍي، َبْل َيشعُر أنَّ حياَتُه ُكلَّ
فيِظ الطالِب إيَّاها...  د َتْلقنِي املعلوماِت وحَتْ رَّ م َتْقَترُص عىل جُمَ َدائٌم.. َفَلْم َتُعْد رسالُة املعلِّ

َراَسِة وَتْزهيًدا يف الِعْلم وإْبَعاًدا َعْنُه. ْنفرِي َعِن الدِّ مِمَّا قد يكون َمْدَعاًة لِلتَّ
) أ ( َأقرُأ النصَّ السابَِق، ُثمَّ ُأجيُب َعامَّ يأيت:
1 - ما رَسالُة املعلِم يف َنَظِر الكاتِب؟

ُهَما أفضُل: حفُظ المعلوماِت أو َفْهُمَها، َولَِماَذا؟ 2 - أيُّ
3 - َما َواِجُبك َنْحَو ُمَعلِِّمك؟

)ب( أستخرُج َما َيْأيت:
1 - ثالَثَة َمَصاِدَر عىل وزِن )إْفَعال(، وَأذكُر ِفْعَل ُكلٍّ مْنَها.

َة مصاِدَر عىل وزِن )َتْفعيل(، وَأذكُر أفعاَل ثالثٍة منها. 2 - ستَّ

)1( َكلَماٌت ُمَتَناثَِرٌة ، لَِعبد الله ْبن َحَمد الُحقيل ، ص : 63 
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3 - َمصدَرْيِن لِِفْعَلنْيِ ُرَباعيَّنْيِ عىل وزٍن واحٍد غرِي َماَسبَق، وَأْذكُر ِفْعَلْيِهاَم.

)جـ( أذكُر مصاِدَر األفعاِل الرباعيِة اآلتيِة:

َد ، َأْوَصَل ى ، َجرَّ َأدَّ

) د ( أذكُر أفعاَل املصاِدِر الثالثيَّة اآلتيِة:

َراَسُة ، اْلِعْلُم ، ِصْدٌق الدِّ

َنَة. )هـ( ُأعِرُب الكلامِت امُلَلوَّ

بب. ) و ( َأستخرُج اساًم َمْنُقوًصا ُحِذَفْت َياُؤُه، وَأذكُر السَّ
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يَّةيِ داسيِ ةيِ والسُّ يَّ ُر األفَعال اخُلَمسيِ 3 - َمَصاديِ

ِب  نُّ وجَتَ َجاَعِة،  والَكَرم، والشَّ ين،  بالدِّ َقال:  فيُكْم؟  الرجُل  َيُسوُد  بَِم   : ِقيَل ألْعَرايبٍّ

ِب إىل الناِس باْحرَتاِم  َقرُّ وِء، والتَّ الَكذِب، واالْشمْئزاِز مْنُه، واالْبتَعاِد عن ُجَلَساِء السُّ

اِرهبْم، والَعْطِف عىل  الكَبار واالْستاَمِع إىل آَرائِهْم، والتََّشاور َمَعُهْم، واالستَِفاَدة ِمْن جَتَ

ِغرِي، واالْعتَِناِء بذي احلاجِة املَْلُهوِف. الصَّ

رِس بُِمَناقشِة الطالِب والطالبات في الـمصاِدِر السابَقة. ُد لِلدَّ )1( ُيَمهَّ

أسئلـــــة

اإليضـــــــاح٭

َيادة؟ ُب الكِذب َسَبًبا للسِّ 1 - مِلَاَذا كاَن جَتنُّ
2 - َما َفائَدة االستامع إىل َرأِي الكبرِي؟

يادة. 3 - َأذكُر أسباًبا ُأْخَرى لِلسِّ

) أ (

وِء.                4 - االْشِمئَزاز مَن الَكذب. 1 - االْبتَِعاد َعْن ُجلَساِء السُّ

ام الكَبار.                                5 - االستاَِمع إىل آراِء الِكباِر  2 - اْحرِتَ

ارهِبِم. 3 - االْعتِناء بذي احلاَجِة املَْلُهوف.                  واالستَِفاَدة من جَتَ
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)ب(
1 - جَتنُّب الَكذب.

ب إىل الناِس. 2 - التَّقرُّ
3 - التَّشاُوُر َمَعُهم.

َوْصٍل،  هَبْمَزِة  َمْبُدوَءٍة  ٍة  اِسيَّ ُخَ أِجُدها مصادَر ألفعاٍل  َنَة،  امُلَلوَّ 1 - أالِحُظ األسامَء 
ٍة َمْبُدوَءٍة هَبْمَزِة  َم، اْسَتَمَع، اْعَتَنى( أو مصادَر ألفعاٍل ُسَداسيَّ مثل: )اْبَتَعَد، اْحرَتَ
ٍة َمْبُدوءٍة بَتاٍء زائدٍة كام  اسيَّ ، اْسَتَفاَد(، أو َمَصاِدر ألْفَعاٍل ُخَ َوْصٍل مثل: )اْشَمَأزَّ

َب، َتَشاَوَر(. نََّب، َتَقرَّ يف: )جَتَ
َنِة يف جمموعِة )أ( َأِجُدها جاءْت عىل وْزِن األفعاِل  2 - ُأِعيُد النظَر يف املصاِدِر امُلَلوَّ
املايِض  فالفْعُل  اآلخِر،  قبَل  ألٍِف  َوزيادِة  الثالِِث  احلرف  كْس  َمَع  املَاضيِة 
 ) )اْشَمأزَّ َدايِس  السُّ املايض  والفعُل  )اْبتَِعاد(،  مصَدُرُه  )اْبَتَعَد(  الُخَماسي 
ُحِذَفْت يف  َألًفا  َدايِس  السُّ املايِض  الِفعِل  َعنْيُ  )اْشِمْئَزاز(. وإذا كاَنْت  مصَدُرُه 
الِفْعِل  َض عنها تاٌء يف اآلخر، كام يف )اْستِفادة(. وإْن كاَنْت الُم  املَصدر وُعوِّ

اخُلاميِس َألًفا ُقلَبْت مهزًة يف املصدِر، كام يف )اْعَتَنى، اعتَِناء(.
َنُة يف جمموعة )ب( َفهَي مصادُر ألْفعاٍل مبدوَءٍة بَتاٍء َزائَِدٍة، وال  ا املصادُر امُللوَّ 3 - أمَّ
ًة، وقد جاَءْت مصادُرها أْيًضا عىل وزِن أفعاهلا املاضيِة مع َضمِّ  تكوُن إال ُخاسيَّ

ُة األْمثَِلة. نََّب، جَتنُّب(، وكذا َبِقيَّ ما قبل اآلِخِر، كام يف )جَتَ
ا  َ وَأنَّ ِرَدٌة،  وُمطَّ ٌة  يَّ قيَِياسيِ ِة  داِسيَّ والسُّ ِة  اخلامِسيَّ األفعال  مصاِدَر  أنَّ  أْدِرُك  وهِبَذا   -  4

َتِلُف باختاِلِف أوزاِن َأْفَعاهِلَا. َتْ
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ٌة. يَّ يَّة قيِياسيِ يَّة والُسداسيِ 1 - َمصادُر األفعاليِ اخُلَمسيِ

ْمزِة َوْصل جاء املصدُر  دايس َمْبُدوًءا هِبَ 2 - إَذا كاَن مايض الفْعل اخُلاميس أو السُّ

عىل وزن املايض، َمَع َكْس َثالِثِِه وزَيادِة ألٍف قبل آخره.

دايِس ألًِفا، ُقلَبْت مهزًة يف املصدر. 3 - إذا كاَنْت الُم الفْعِل اخُلاَميس أو السُّ

َض عنها تاٌء يف  دايسِّ ألًفا، ُحذَفْت يف املصدر وُعوِّ 4 - إذا كاَنْت َعنْيُ الفْعِل السُّ

اآلِخِر.

5 - إذا كاَن الفعُل املايِض اخُلاميِس َمْبُدوًءا بَتاٍء َزائَِدة، جاَء املصدُر عىل وزِن املايِض 

َمَع َضمِّ َما قبَل اآلِخِر.

ٌة. ةَّ ةيةيةَّ َّياسيِ يياسيَّياس ياسة قياسة قيِ ة قية قية قَّة قَّ َّداسيِ يداسيَّداس ُة والُسداسة والسداسة والُس ة والسية والسية والسَّة والسَّ يسيسيِ م اخلم اخُلَم ُصادُرصادُر األفعاليِ صادرمصادرَم  - 1

ُاملصدُراملصدُر جاء  لصلْصل زةمزةْمزِة َو مهبمهِبَ دبدْبُدوًءا  َدايس َمبدايس مبدايس َم دايس ماميس أو السدايس ماميس أو السُّ ُّاميس أو السُّ اميس أو السل اخلاميس أو السل اخُل ْمايض الفْعل اخلمايض الفعل اخلمايض الفْع 2 - إَذا كاَن

ادةَادة وزيادةَادةَ وزَيادة وزيادة وزيادةَادةَادِة ألٍف قبل آخره. هثهثِِه ِِ ِِ ثالثال ال ثال َث س كس َكْس َوزن املايض، َمعوزن املايض، معوزن املايض، َمَع عىل 

َلَبتلبتلبْت مهزًة يف املصدر. لبا، قلبا، ُق ا، قفا، قًف ف ألف ألِ دايِس دايس أو السدايس أو السُّ ُّيس أو السُّ ام اخلام اخُلاَم ْ الفْعل الفعل الفْعِل ُ الُم الُم ت - إذا كانت - إذا كاَنْت 3

ٌ عنها تاٌء عنها تاٌء يف  َض ُ يف املصدر وُعو يف املصدر وعو يف املصدر وُعوِّ تذفتذَفْت ُا، ُحذفا، حذفا، ُح ً ألًفا، ح ألفا، ح ألًف ِّدايسِّدايسِّ دايس السدايس السُّ ُّ السُّ ُْ الفْعلُ الفعلُ الفعِل ُ الفعنُي الفعنْي ني عني َع ت - إذا كانت - إذا كاَنْت 4

راآلخراآلِخِر.

ُ املصدُر املصدُر عىل وزِن املايِض َ، جاَء، جاَء دائدائَِدة اٍء َز اءَاءا بتاءَاءَا بَتاءا بتاءا بتاءَاءَ دبدْبُدوًء ب مب َم ام اخلام اخُلاميِس املايِض 5 - إذا كاَن الفعُل

ر اآلخر اآلِخِر. ا قبل ما قبل َما قبَل م ضم َضمِّ عمعَمَع

أســـتنتـج
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ُل                                  شفويٌّ التَّدريُب األوَّ
داسيَّة فيام َيْأيِت: ُ َمَصاِدَر األفعاِل اخُلامسيَّة والسُّ أَعنيِّ

1 - أْسَتْقبُل ُضُيويِف اْستِْقَبااًل حَسًنا.
َمَر املََطُر اناَِمًرا. 2 - اْنَ

ْلُج عىل املََناِطِق امُلْرَتِفَعِة َتَساُقًطا. 3 - َتساَقَط الثَّ
ٌة عْنَد ِقَراَءِة الُقْرآن الَكريِم. 4 - االستَِعاَذُة ُسنَّ

5 - انتَِقاُء األصدَقاء واجٌب.
ُر لْلَجميل ُجُحوٌد. َنكُّ 6 - التَّ

7 - اْكَفَهرَّ اجَلوُّ اْكِفْهَراًرا َشديًدا.

التَّدريُب الثاين                                  شفويٌّ
َأذكُر مصادَر األفعاِل اآلَتيِة:

َم ، اْسَتَوى، اْسَتَجاَر، َتَكلَّ رَّ اْنَطَلَق، َيْسَتْغفُر، امْحَ
، اْسَتَناَر، اْضَمَحّل َتَفاَهَم، اْمَتَحَن، اْسَتَعدَّ

التَّدريُب الثاليُِث                                  شفويٌّ
ِة فيام َيْأيت: داسيَّ َأْذُكُر أفعاَل املصاِدر اخُلامسيِة والسُّ

َخاء، اْقِشْعَرار م، اْستَِقاَلة، اْسرِتْ اْنِدَفاع، َتَفهُّ
َعاء، اْعِوَجاج اُوز، اْختَِبار، ادِّ جَتَ

يَبـــــاُت التَّــــْدريِ
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يٌّ ٌّ صفِّ التَّدريُب الرابُع                         كتابيِ
َأَضُع يف املكاِن اخلايل مّما يأيت مصدًرا ُمَناِسًبا:

1 - اْحَتَسَب امُلجاِهُد هللِ .................................................. .
َم امُلسلموَن يف الُعُلوم ..................................................  2 - َتَقدَّ

َحَسًنا.
3 - َما َأْحسن َأْن َتْسَتِقيَم الشابُة عىل اهُلَدى ......................................
ُن احِلْرَباُء .............................................................. 4 - َتَتَلوَّ
5 - اْسَتْكرَبَ امُلَنافُق .............................................................
َزَم ُجُنوُد األعَداِء ........................................................ 6 - اْنَ

اَدَل اخَلْصاَمِن ................................................... شديًدا. 7 - جَتَ
8 - اْسَتَتبَّ األمُن يف الَبَلد .....................................................

ِحِك ........................................ . 9 - َيْسَتْلِقي اإلنساُن ِمَن الضَّ

يٌّ ٌّ صفِّ التَّدريُب اخلاميُِس                         كتابيِ
ايسٍّ أْو ُسدايسٍّ فيام َيْأيت، وَأْذكُر ِفْعَلُه: ُ َمصدَر ُكلِّ ِفْعٍل َخَ ُأَعنيِّ

واالْستِْبَداُد  الَواِجِب،  أَداِء  يف  والتَّهاُوُن  األُمور،  يف  ُل  التََّعجُّ املَْرَء:  َيعيُب  ممَّا   -  1
ْأي، والتَّاَمِدي يف الباِطِل. بالرَّ

ُر يِف الَعَواِقب. َفكُّ ا َيِزيُن املَْرَء: االْجتَِهاُد يف الَعَمِل، والتَّشاُوُر َمَع اآلَخِريَن، والتَّ 2 - ممَّ
َفاِت َغرِي الَمْحُموَدة. اَلَطِة الناِس، ِمَن الصِّ 3 - االْنِطَواُء عىل النَّفِس، واالْبتَِعاُد َعْن ُمَ
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اِرهِبِْم، ال ُيَعدُّ َنْقًصا. ُم من جَتَ َعلُّ 4 - االْستَِعاَنُة باآلَخِريَن والتَّ

التَّدريُب السادُس
ٍل ُمفيَدٍة من إنَشائي: أَضُع املصاِدَر اآلتَِيَة يف مُجَ

ر َهوُّ االْستِْقاَلل، اْنِقَضاء، االنتَِظام، اْستَِخاَرة، اْكتَِشاف، اْصِطَبار، التَّ

التَّدريُب السابُع
أذكُر األفعاَل املاضَيَة وامُلَضاِرَعَة ِمَن املصاِدِر اآلتَِيِة:

ث، اْستِْفَهام، اْنِكَسار، التَّكاُثر، التَّباِري، اْهتَِداء، اْستَِهاَنة. التََّحدُّ

التَّدريُب الّثامُن
ٌة مْن َوَسائل املَْعرَفِة، وَعْن طريقَها َيْكَتسُب الـَمرُء َمْعُلوَماتِِه، َوهَبا  القَراَءُة وسيَلٌة َحيَّ

ُف الَكثرَِي مْن ُبلَداِن الَعاَل َوَما فيَها ِمْن َحَضاَرٍة وَعاداٍت. َيَتَعرَّ
الالزَم  الكايِف والـاَمَل  الوقَت  جَيَد  أْن  ُقْدَرُتُه  َمْهاَم كاَنْت  الـَمْرء  اْستَِطاَعِة  َوَلْيَس يف 
َنا  ٍة يف َعرْصِ لاِلطالع امُلَبارِشِ عىل َحَقائِق الَكْون وأرَساِر احَلَياِة، وإْشَباِع َرْغَبتِِه، َوبَخاصَّ
ٍء مْن  َيِصُل إىل حَتقيق َشْ الُعُلوِم. وبِالقَراَءِة  املَْعرَفِة واتَِّساع  ِر  بَتَفجُّ َز  مَتَيَّ الَّذي  احلارِض 

َذلَك.
وَكاَنت الكَتاَبُة والِقَراَءُة َحَدًثا ُمهامًّ يف َحَياِة الَبَشِ لِلِحَفاظ عىل ُتَراثِِهْم؛ َولَِذا َكاَن ِمْن 

الب )1(. أْبرِز أْهَداف املدرَسِة َغْرُس ُحبِّ الِقَراَءِة َلَدى الطُّ
) أ ( َأْقرأ النَّصَّ السابَق، ُثمَّ أجيُب َعامَّ َيْأيت:

ف(. ُ)1( الَقافَلة ، ُذو الَقْعدة 1410هـ ص 42 )بَِتصرُّ َ
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1 - َأذُكُر بعًضا ِمْن َفَوائِد القَراَءة.

ُح َكْيَف َتُقوُم الِقراَءُة مَقاَم زَياَرِة مقام ُدَوِل الَعاَل. 2 - َأَوضِّ

الِباِت. الِب والطَّ 3 - ِمْن َأْهَداِف املدَرَسِة َغْرُس ُحبِّ القَراَءِة َلَدى الطُّ

ق ذلِك؟        َكْيَف َيَتَحقَّ

ٍة، َأسَتْخرُجها، ُثمَّ َأذُكُر أفعاهَلَا املاِضية. اسيَّ )ب( يف النصِّ ثالَثُة مصادَر ُخَ

)جـ( )اْستطاَعة( ِمْن أيِّ املصاِدِر؟ وَماَذا َطرَأ علْيه ِمْن َتْغيرٍِي؟

ُح مْن َأيِّ املصاِدِر ِهَي : ) د ( َأذكُر َمَصادَر األفعاِل اآلتَيِة، ُثمَّ ُأَوضِّ

ف. َز ، َيَتَعرَّ          َيْكَتسُب ، َكاَن ، مَتَيَّ

)هـ( أستخرُج ما َيأيت:

ام. تِلفِي الوزِن، ُثمَّ َأِزُنُ 1 - َمصَدرين ُرَباِعيَّني ُمْ

ا. ٍة، ُثمَّ َأِزُنَ 2 - ثالثَة مصاِدَر ثالثيَّ

َنَة. ) و ( ُأعِرُب الكلامِت امُللوَّ

ُل مَلا َيأيت : ) ز ( ُأَعلِّ

طر. َزِة )املَْرء( َعىَل السَّ 1 - كتاَبة مَهْ

الع(. 2 - َحْذِف مهزِة وصٍل ِمْن )لاِلطِّ

التَّدريُب التَّاسُع

أَلفعاٍل  مصاِدَر  عىل  اْشتاَِملِِه  مراعاة  مع  َأختاُرُه،  موضوٍع  َعْن  أْسُطٍر  سبعَة  َأكُتُب 
ٍة وُسَداسيٍة. ُخاسيَّ
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ل 4 - اْلـَمْصَدُر اْلـُمَؤوَّ
أعماَلُهْم،  وَن  ُيَؤدُّ عندما  والَعَلِن  ر  السِّ في  ـَه  اللَّ َوراَقُبوا  َواجَبُهْم  الناُس  أدرك  َلْو 
وأن  ر،  الشَّ يدَفُعوا  أْن  على  الناُس  تعاَوَن  وَلْو  َسَعاَدٍة.  َما  أيَّ المجتمعاُت  َلَسِعَدِت 
، َلَعاَش الناُس عيَشًة َهانئًة. وَلْوال أنَّ العماَل َيَتَهاوُنوَن في أَداِء واِجبِهْم  َيْنُصُروا الحقَّ
ى األغنياُء الواِجَب في أموالِِهْم َما  َلَما احَتاُجوا إلى ُمَراَقَبٍة ِمْن صاحِب الَعَمل. وَلْو أدَّ

كاَن ُهناك فقيٌر وال ِمسكيٌن.

ُد لِلدرِس بمراجعِة الـمصاِدِر ، وطلِب التمثيِل لُمختلف أوزانِها. )1( ُيَمهَّ

1 - ما أثُر ُمراقَبِة اهللِ يف أداء الواجِب؟

2 - ما الواجُب يف أمواِل األغنياء؟

3 - ما قيمُة إدراِك الواجِب يف حياِة الناِس؟

. 1 - َلْو َتعاوَن الناُس عىل أن يدفُعوا الشَّ

2 - َلْوال أنَّ العامَل َيَتهاونون يف أداِء واِجبِِهْم.

ِة  ِة واخُلامسيَّ باعيَّ ِة والرُّ 1 - عرْفُت يف الدروس الثالَثة السابَقِة مصاِدَر األفعاِل الثُّالثيَّ

َح بَِلْفِظها. ى مصادَر َصحيًة، ألنه ُصِّ داسيَّة، وهي تسمَّ والسُّ

أسئلــــــــــة

اإليضـــــــاح٭
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حروٍف  ِمْن  َبًة  ُمَركَّ َفوجدهُتا  السابَقِة  األمثلِة  يف  نَة  امُللوَّ العباَراِت  الحظُت   -  2
ِة والفْعِل  بٌة مْن )أْن( املصدريَّ وكلامٍت، َفعبارُة )أْن َيْدَفُعوا( يف املثاِل األوِل ُمركَّ
الناُس  َتَعاَوَن  ُقلنا:)َلْو  َفَلْو  )َدْفع(،  الرصيح  املصدِر  َمَقاَم  قائامن  َفُهاَم  بعَدها، 
ُمَكونٌة من  َيَتَهاَوُنون(  َدْفِع الشِّ .....( َلَصحَّ املعنى. وعبارُة )أنَّ العامَل  عىل 
اُون(، َفَلْو قلنا:  )َأنَّ واسِمها وخرِبَها(، وقد َناَبْت َمَناَب املصدِر الرصيح )هَتَ

اَوُن العامِل.....( َلَصحَّ املعنى. )َلْواَل هَتَ

ٍل ال ُبدَّ أْن يسبَقُه )َأْن( الناصَبُة لِْلِفْعِل املضارِع،  3 - الحظُت أنَّ ُكلَّ مصدٍر ُمَؤوَّ
ُحروًفا  ى  ُتَسمَّ احلروَف  هذه  وأنَّ  لْلُمبتدأ،  الناصَبُة  اهلمزِة  املفتوحُة   ) )َأنَّ َأْو 

َها. لَّ لُّ حَمَ مصدريًة لتْأِويِلها )أْي تفسريها( وما بعدها بمصدٍر صيٍح حَيُ

ُل ِمْن )أْن والفْعل(،  اًل، ثم ُيقاُل: واملصدُر امُلَؤوَّ َلُة إعراًبا ُمَفصَّ 4 - ُتْعَرُب املصاِدُر امُلؤوَّ
، َحْسَب موِقِعه يف اجلملِة،  أو )أنَّ واسِمها وَخرَبَِها( يف حَملِّ َرْفٍع أْو َنْصٍب أو َجرٍّ
ُل يف املثاِل األوِل يف حملِّ جرٍّ بحرِف اجلرِّ )عىل(، ويف املثال الثاين  فاملصدُر املؤوَّ
يف حملِّ رفٍع مبتدأ، ويف قول: )علمُت أنَّ الصدَق مفيٌد( يف حملِّ نصٍب مفعول 

به. وكذا املصدُر الرصيُح ُيْعَرُب َحْسَب َموِقِعه يف اجلملة كغرِيه ِمَن األسامِء.
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ٌل. 1 - املصدُر نوعاِن: صيٌح، وُمؤوَّ
َح بِْلفِظه. 2 - املصدُر الرصيُح : ما ُصِّ

َب ِمْن: ُل : ما ُركِّ 3 - املَْصَدُر امُلؤوَّ
- )أْن( املصدريَّة والفْعِل.

( واسِمَها وَخرَبَِها. - أو )أنَّ
ِل َحْسَب َموِقِعِه ِمَن اجُلملِة. 4 - ُيْعَرُب ُكلٌّ ِمَن املصدِر الرصيح واملصدر امُلؤوَّ

ٌل. ؤو، ومؤو، وُمؤوَّ ُ - املصدُر - املصدُر نوعاِن: صيٌح 1
ه.فظه.فِظه. فظلفظْل ل بل بِ َح ح : ما صح : ما ُصِّ ُ : ما ُصِّ : ما صِّ ُ الرصيُح الرصيُح ُ - املصدُر - املصدُر 2

ن من ِمْن: َب بكبكِّ ُ : ما ُر : ما ُر ُل ؤو املؤو امُلؤوَّ دصدْصَدُر ص - املص - املَ 3
ْة والفْعلة والفعلة والفْعِل. ة والفعَّة والفع( املصدرية والفعَّة والفعَّ( املصدريَّة والفع( املصدرية والفع( املصدريَّ ْ- )أْن- )أْن

ا.ها.َها. َا وَخرَبِ ربا وخرَبا وخ ا وخها وخَه ه( واسمه( واسِم َّ- أو )أنَّ- أو )أنَّ
ملة اجلملة اجُلملِة. ن من ِمَن هعهِعِه عوقعوِق وق موق َم بسبْسَب س حس َح ِل ؤو الرصيح واملصدر املؤو الرصيح واملصدر امُلؤوَّ ن من ِمَن املصدِر ل كل ُكلٌّ رعرْعَرُب ع - يع - ُي 4

ل                             شفويٌّ التَّدريُب األوَّ      
َل في اآليات الكريمة اآلتيِة: ُأَعيُِّن المصدَر الصريَح واْلمؤوَّ

قال تعاىل:

1 -                                                            الفيل.

2 -                                                                القيامة.

3 -                                              العلق.

4 -                                                                                                  العنكبوت 51.

5 -                                                            العاديات.

يَبـــــاُت التَّــــْدريِ
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6 -                                                            القيامة.
7 -                                                              اجلن 1.

8 -                                                                                           األعراف 129.

التَّدريُب الثاين                                  شفويٌّ
َلُة يف األبيات اآلتيِة: َبِت املصاِدُر امُلؤوَّ ُح ممَّ ُركِّ ُأَوضِّ

    

التَّدريُب الثالُث                                  شفويٌّ
َلًة مع تغييِر ما َيلَزُم: َنَة فيما يأتي مصاِدَر مَؤوَّ أَجعُل المصادَر الصريحَة الُمَلوَّ

1 - ُأحبُّ َتواُضَع الَعالِم.
2 - ِكْتَماُن السرِّ أماَنٌة.

ُد ائتَماَن الُمسَتشاِر. 3 - َأَتَعوَّ
تِِه. ِد ِمْن صحَّ أكُّ 4 - أقوُل اْلَخَبَر بعد التَّ
5 - ألَزُم الصدَق حتَّى َلْو رأيُت َضَرَرُه.

6 - َأَتقرُأ الَقِصيَدُة لُِمْتَعتِها؟

 -                                                            القيامة.
 -                                                              اجلن 1.

                                                                                           - 

ُجسوُمنا ُتصاَب  َأْن  عليَنا  وُن  َيُ  -  1
َناقٍص مْن  تي  َمَذمَّ أَتْتَك  وإَذا   -  2
شفاَعًة منُه  ــرجــوَن  َي ـــمُ  ُ ألنَّ  -  3
َعديُدنا َقليٌل  ـــا  َأنَّ ــا  َن ُ ــريِّ ــَع ُت  -  4
 5  -          َوَما اخِلْصُب لألْضَياِف أْن َيْكُثَر الِقَرى

وُعُقوُل لنا  أعـــراٌض  وَتــْســَلــَم 
َكامُل بــَأينِّ  يل  الشهادُة  َفــْهــَي 
َشافُع وَن  النبيُّ إال  َيُكْن  ْل  إَذا 
َقليُل ــَراَم  ــك ال إنَّ  هلــا  َفــُقــْلــُت 
َخصيُب الكِريِم  ــهُ  َوْج ولكنَّام 
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يٌّ ٌّ صفِّ التَّدريُب الرابُع                         كتابيِ
، أْن(: أْمأُل الفراَغ فيام يأيت بَِأَحِد اأَلْحُرِف املصدريَّة )أنَّ

جاَل. 1 - أيقنُت ................................ الشدائَِد َتصَنُع الرِّ

2 - ال ُأجالُِسَك لِـ ........................ ـَك ُمْعرٌض َعن اهللِ.

ناعاِت الوطنيِة. 3 - َفاَتنِي ................................ َأزوَر َمعِرَض الصِّ

َتَلٌق. 4 - عرفُت ................................ اخلرَب ُمْ

5 - جَيُِب ......................... َأرتاَح بعَد ........................ َذاَكْرُت.

َ الصالة يف وقتها. 6 - جَيُِب ................................ ُأَصيلِّ

7 - عائشة حتب ................................ تستمَع إلذاعِة القرآِن الكريِم.

يٌّ ٌّ صفِّ التَّدريُب اخلامُس                         كتابيِ

َلَة فيام يأيت مصاِدَر صحيًة مع تغيرِي ما يلَزُم: َأْجعُل املصادَر امُلَؤوَّ

1 - ُأِحبُّ أْن أذُكَر اهلل َصَباًحا وَمَساًء.

َفَر يأيت َمَع الصرِب. ْمُت أنَّ الظَّ 2 - َتَعلَّ

3 - ُأريُد أْن َأْفَعَل املعروَف دوَن أْن َأنتِظَر َجَزاًء.

4 - أقسمُت عليَك بأال ُتساِفَر.

فَظ القرآَن الكريَم. ين أْن حَتْ 5 - َيسُّ

قٌة. 6 - ُيْعِجبني أنَِّك ُمَتَفوِّ
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التَّدريُب السادُس
ْن َرسائيِليِ ابن العميديِ )1( ميِ

بيَن  ٌح  ُمَترجِّ ِكَتابِي، وأَنا  ْوَلِة فقال:  الدَّ إلى أحِد الخارجيَن على  العميد  ابُن  كتَب 
ُحْرَمٍة،  بَسابِِق  ُتْدلي  َويأٍس منَك، وإقباٍل عليَك، وإعراض عنَك، فإنََّك  طَمٍع فيَك، 

ا ورَعاَيًة، وَيْقَتِضي ُمحاَفَظًة وِعَناَيًة. َوَتُمتُّ بَِسالِف ِخْدَمٍة، أْيَسُرَهَما ُيوجُب َحقًّ
ُر  َوُأؤخِّ َك،  لِصدِّ ِرْجاًل  ُم  ُأَقدِّ عليَك،  وَمْيٍل  إليَك  َمْيٍل  َبْيَن  َوَقْفُت  أنِّي   )2( َجَرَم  ال 
َثانَيًة اِلستبقائَِك   ُأخرى َعْن َقْصِدَك، وأْبُسُط يًدا اِلْصِطاَلمَك )3( واجْتياِحَك، وَأْثنِي 
واْستْصالِحَك... فال َعَجَب أْن َتْنَتبِه اْنتَباهًة ُتْبصُر فيها ُقْبَح ما َصَنْعَت وُسوَء َما آَثْرَت.

َسالَة السابَقَة، ثم ُأِجيُب َعامَّ َيأيت: ) أ ( َأْقرُأ الرِّ
1 - َما َمْوقُف الكاتِِب من املكتوِب إليه؟

ساَلة؟ 2 - ما اهَلدُف ِمن الرِّ
3 - أستْخرُج من النصِّ ثالَث كلامٍت وأْضداَدها.

)ب( َأستْخرُج من الرسالِة ما يأيت:
1 - َمْصَدَرْيِن َصحَينْيِ لِفْعَلنْيِ ُسَداسّينِي.

. اسّينْيِ 2 - َمْصَدَرْيِن َصحَينْيِ لِفْعَلنْيِ ُخَ
َتِلَفي الَوْزِن. 3 - َمْصَدَرْيِن َصحَينْيِ لِفْعَلنْيِ ُرَباعّينْيِ ُمْ

ٍة متِلَفِة الوزِن. 4 - أربعَة مصادَر ألفعاٍل ثالثيَّ
)جـ( َأذكُر مصادَر األفعاِل اآلتيِة:

ا.                )3( اْصطالِمَك : اْستِئصالك. )1( يتيمة الدهر ، للثعالبي 3/163.           )2( ال َجَرَم : َحقًّ
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َصَنْعُت ، آَثْرُت ، َيْقَتِض ، ُتْديِل ، َوَقْفُت.
َنة. ) د ( ُأعِرُب الكلَماِت الُملوَّ

التَّدريُب السابُع
) أ ( َأْمثَلٌة ُمْعَربٌة :

1 - جَيُِب أْن َأحرِتَم َرْأَي اآلَخِرين.
2 - َسمْعُت بِأنََّك ُمَساِفٌر.

إعرابـــــــــــهــــــــــــــــاالكلمة

جيــُب
أن

َأْحَتــِرَم

َرأَي

اآلَخِريــن

ِفْعٌل مضارٌع مرفوٌع، وعالمُة رفِعِه الضمُة الظاِهَرُة عىل آخِره.
حرف مصدِريٌّ وناصٌب.

فعٌل مضارٌع منصوٌب بـ )أْن(، وعالمُة نصبه الفتحة الظاهرُة 
عىل آِخِره، والفاعل ضمرٌي مسترٌت تقديره )أنا(. و)أْن( والفعل 
اُم( ُيْعَرُب َفاِعاًل لِْلِفْعِل  )أحرتَم( يف تأويل مصدٍر تقديره: )احرِتَ

)جَيُب(.
الفتحُة  َنصبِه  وعالمُة  منصوٌب،  )َأحرِتم(  للفعل  به  مفعوٌل 

الظاهرُة عىل آخره، وهو مضاف.
ٍر َساٌل. ِه الياُء؛ ألنَّه مجع ُمَذكَّ مضاف إليه جمروٌر، وعالمُة َجرِّ
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)ب( أشارُك يف اإلعراب:
ين َنَجاُحك. 1 - رَسَّ

َسِمْعُت

بأنَّك

ُمَساِفٌر

َسمَع: ِفْعٌل ماٍض َمْبنِيٌّ عىل السكون التصاله بضمري رفع متحرك، 
لِّ َرْفٍع فاِعٌل. والتاُء: ضمرٌي متَّصل َمْبنيٌّ عىل الضمِّ يف حَمَ

ضمرٌي  والكاُف:  وَنْصٍب،  توكيٍد  حرُف   : أنَّ  ، َجرٍّ حرُف  الباُء: 
.) لِّ َنْصٍب اسُم )أنَّ متَّصل مبنيٌّ عىل الفتِح يف حَمَ

وأنَّ  آِخِره.  عىل  الظاهرُة  الضمُة  رفعه  وعالمُة  مرفوٌع،   ) )أنَّ َخرَبُ 
ل يف حمل جرٍّ بالباِء تقديره )بِسَفرك(. َها َمصدٌر ُمؤوَّ واْسُمَها وَخرَبُ

ين رَسَّ

َنَجاُحك

: فعٌل ................... َمْبنيٌّ عىل الفتح، والنوُن: َحْرٌف لِْلِوَقاَيِة، والياُء:  رَسَّ
ٌم. لِّ نصٍب ................. ُمَقدَّ ضمرٌي متَّصٌل مبنيٌّ عىَل السكوِن يف حَمَ

َنجاُح ........................ ، وعالمُة ........................ الضمُة الظاهرُة عىل آِخِره، 
ونجاُح ................................ والكاف: ضمرٌي مّتصٌل مبنيٌّ عىل الفتح يف 

حملِّ جرٍّ .................................

إعرابـــــــــــهــــــــــــــــاالكلمة

إعرابـــــــــــهــــــــــــــــاالكلمة
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2 - أْن مُتِيِطي األَذى َصَدَقٌة.

نَة: )جـ( ُأعرُب الكلامِت امللوَّ
ـه تعاىل: 1 - قاَل اللَّ

                                                                          القيامة.
اِعُر: 2 - َقاَل الشَّ

التَّدريُب الثامُن
ِر َرَسائِلِه، مع مراعاة تضمينها َعَدًدا ِمَن املصاِدِر  َأكُتُب رسالًة إىل أخي ُأَعاتُِبُه عىل َتأخُّ

َلِة. الرصحَيِة واملصادِر اْلـُمَؤوَّ

ُ

َأْن
مُتِيِطي

األَذى

صدقٌة

...................................... وَناصب.

ِفعٌل ................................... ، وعالمُة ................... حذف ................... ؛ ألنه من ......
...................... والياء ضمري متصٌل يف حمل رفع فاعل، و)َأْن مُتيطي( 

مصدٌر ..................... يف حملِّ َرْفع .................... ، وتقديره )....................(.
مفعوٌل به منصوٌب، وعالمُة نصبه .................................................... عىل آِخِره 

َمَنَع ِمْن ُظهوِرَها .................................. .
.................................. الضمة  .................................. ، وعالمُة  .................................... املبتدأ 

الظاهرُة عىل آِخِره.

ـه تعاىل: اللـه تعاىل: اللـه تعاىل:  - قال
                                                                          القيامة.

َنْفعَها اْلـَمالمَة  أنَّ  َتْعَلاَم  وَأْدَبَراَأَلْ  َوىلَّ  ُء  ــشَّْ ال َما  إَذا  قليٌل 

إعرابـــــــــــهــــــــــــــــاالكلمة
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ُل التَّدريُب األوَّ

َأذكُر َمَصاِدَر األفعاِل اآلتَِيِة:

) أ ( األفعاِل الثُّالثيَّة:

َرَغا، ناَم، َمشى، وَقَف،  َقاَم،  َجَلَس، 

. ــَع، َدبَّ مَجَ  ، ــِرَض، َحــنَّ َم ــاَغ،  َص

َباعيَّة: )ب( األفعاِل الرُّ

ى، أَراَد، َعْسَعَس، َأْوَرَد، َأْسَدى، َعاَرَك. َب، أْسَمَع، َنحَّ َشذَّ

داسيَّـِة: ِة والسُّ )جـ( األفَعاِل اخلامِسيَّ

اَدى. ى، َتَساَمَح، هَتَ َد، اْسَتْدَعى، اْسَتْنَفَر، اْنَزَوى، َتَلوَّ اْنَطَفَأ، َتردَّ

الّتدريُب الثاين

: اَمِعيَّ ُ القيايسَّ منها والسَّ ا، وُأَبنيِّ َأذكُر مصادَر األفعاِل اآلتيِة، ُثمَّ أِزُنَ

َسْلَسَل،  اْنَطَوى،  ــاَرْت،  َأَع َع،  مَجَ َكَتب، 

َتَصاَفَح. َأْسَلَم،  َعُظَم،  َأَبى،  اْسَتْنَهَض، 

ريِ ٌة عىل املصاديِ يَباٌت َعامَّ َتْدريِ
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التَّدريُب الثالُث
ُ املصاِدَر فيام َيْأيت، وَأْذُكُر َنْوَعَها : ُأَعنيِّ

َيى ْبُن ُمَعاٍذ: 1 - َقاَل حَيْ
ُع الُغَصص، واْنتَِظاُر الُفَرِص )1(. رُّ ِ َتواُضٌع. الّصرْبُ جَتَ ُ َعىَل امُلَتَكربِّ التَّكربُّ

2 - َوقيَل:
َرفنْيِ : ال َمْنَع َوال إرْساَف، َوال ُبْخَل َوال إْتَراَف )2(. َعَلْيَك بِالَقْصِد َبنْيَ الطَّ

3 - وَقاَل املْأُموُن:
َناُء أْكَثُر ِمَن االْستِْحَقاِق َمَلٌق َوَهَذٌر، والتَّْقصرُي ِعيٌّ َوَحرٌص )3(. الثَّ

التَّدريُب الرابُع

ُ ِلَ جاَءْت عىل هذه األوزاِن: أِزُن املصاِدَر اآلتيَة، وُأَبنيِّ
ُمواء، َلـْمَلَمة، اْستِواء، َهدير، ِدَباَغة، اْنِقطاع، ُمَكاَلـَمة، َتْقوَية، َفَوَران، ِجَهار.

التَّدريُب اخلامُس

إْمَهاُل  االستَِماِع  حسِن  َوِمْن   . اْلَكالِمِ ُحْسَن  ُم  َتَتَعلَّ كما  االستَِماِع  ُحْسَن  ْم  َتَعلَّ

َظُر  بالَوْجِه، والنَّ الَجَواِب، واإلْقَباُل  إلى  ِت  َلفُّ التَّ ُة  َوقلَّ َحِديثُه،  َيْنقِضَي  َحتَّى  م  الُمَتَكلِّ

ِم، والَوْعُي لَِما يريُد أن َيُقوَل. إلى المَتَكلِّ

)1( َزْهُر اآلَداِب َوَثَمُر األْلَباِب ، للحصري ، ص 1054.
)2( الـَمْصدُر السابُِق ، ص 1055.
)3( الـَمْصدُر السابُِق ، ص 1055.
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ُن َصَواَب َما َيْأيت بِِه، وَيْذَهُب بَِطْعمِه  ُم به صاحَبك - َأنَّ مِمَّا ُيَجِّ واعلْم - ِفيام ُتَكلِّ
ُيْفِضَ  أْن  َقْبَل  ُجِل  الرَّ َوَقْطُعَك َحديَِث  بَِذلَِك،  َعَجَلُتَك  َقُبوله،  بِِه يف  َوُيْزِري  َوهَبَجتِِه 

إلْيَك بَِذاِت َنْفِسِه )1(.
) أ ( َأقرُأ اآلداَب السابقَة، ُثمَّ أجيُب َعامَّ َيْأيت:

م يف أْثَناِء كالِمِه؟ ـِاَمَذا جَيُب إْمهاُل امُلتكلِّ 1 - ل
م يف أْثَناِء كالِمِه؟ 2 - َما اهْلََدُف مَن النَّظر إىل اْلـُمتكلِّ

ث َعْيًبا؟ 3 - ِلَ كاَن اْستِْعَجاُل امُلَتَحدِّ
4 - َأذكُر آداًبا أخرى لالستامع.

ُ َمْعَنى َما َيْأيت مَع االْستِعانِة بامُلعجِم: )ب( ُأَبنيِّ
ُن، ُيْزِري، ُيْفِض. ُيَجِّ

)جـ( َأستْخرُج ِمَن النصِّ ما َيْأيت:
ٍة، َوأِزُن اْثَننْيِ ِمْنها. 1 - ثالَثَة مصادَر ُثالثيَّ

ا، َوأِزُنه. 2 - َمصدًرا ُرباعيًّ
ا، َوأِزُنه. 3 - َمصدًرا ُخاسيًّ

َنَتني. يَح ِمَن الِعَباَرتني امُلَلوَّ ) د ( َأذكُر املصدَر الرصَّ
)هـ( َما مصادُر األفعال اآلتِيِة:

ُن، َيْذَهُب، ُيْزِري؟ ْم، َيْنَقِض، ُيَجِّ َتَعلَّ

ع ، ص 119. َّ)1( األدب الكبري ، البن الـُمَقفَّ َ
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) و ( ما نوُع اهلمزِة يف أوِل ما يْأيت، مَع التعليِل:
استامع، إقبال، اعلم، إليك؟

التَّدريُب السادُس

أِزُن املصاِدَر اآلتَية، ُثمَّ أذكُر أفعاهَلَا:
ِخَصام،  ُمَراَفقة،  ــَوار،  ُخ اْنتَِصار،  ُعُبور،  ُثَغاء،  ِسَباَكة، 
اف. إرْشَ ِلَية،  حَتْ َعاِدي،  التَّ إيــَداع،  َرْسم،  ِشَفاء،  اْستِْعاَمل، 

الّتدريُب السابُع

حَيٍة فياَم َيْأيت: هُلَا إىل مصاِدَر َصِ َلَة، ُثمَّ أَحوِّ ُ املصاِدَر امُلؤوَّ أَعنيِّ
ْقِت. َجني َأْن َتَفوَّ 1 - َأهْبَ

2 - َعَرْفُت أنََّك َقادٌم.
َة يف ِحينَِها. َي الَواجباِت املدرسيَّ 3 - َأْرُجو أْن ُتؤدِّ

4 - أقَرُأ َدريس قبل أْن آيَت إىل املدرَسِة.

َباِت. ٌة لِلنَّ وريَّ ْمَس رَضُ 5 - َثَبَت أنَّ الشَّ
اِعُر: 6 - َقاَل الشَّ

7 - وَقاَل آخُر :
َوَجاُرَنا قليٌل  أنَّا  نــا  رَضَّ َذلِيُلَوَمــا  األْكثِريَن  َوَجاُر  َعِزيٌز، 

َها ُتَعدَّ َمَعايُِبْهَوَمْن َذا الَِّذي ُتْرَض َسَجاَياُه ُكلُّ ُنْباًل أْن  َكَفى اْلـَمرَء 
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الّتدريُب الثامُن
جاَنَب  فقد  ذلك  إال  ُيْصِلُحهم  ال  الناَس  أن  وظنَّ  باإلساءة  اإلَساءَة  َقاَبل  َمْن 
ـُه كان ُمصيًبا. وقد يكون اْلَعْفُو خرًيا من  الصواَب.. ومن عفا وَرِغَب يف أن ُيثيَبُه اللَّ

العقاِب واملجازاِة بِاملِْثِل.
) أ ( َأقَرُأ العَباَرَة السابَِقَة، ُثمَّ َأرْشُحَها بُِأسلويب.

)ب( َأستْخرُج َما َيأيت:
1 - َمْصدًرا ُثالثيًّا.

َتلَفِة الوزِن، ُثمَّ أِزُنا. ٍة ُمْ 2 - َثالَثة مصادَر ُرَباعيَّ
اًل. 3 - َمصدًرا ُمؤوَّ

)جـ( أذكُر مصاِدر األفعاِل اآلتية:
، ُيْصِلُح. َقاَبَل، َجاَنَب، َظنَّ

اُء املَصدَر )إَساَءة(؟ ) د ( ِلَ حَلقت التَّ
َنَة. )هـ( ُأْعرُب الكلامِت امُلَلوَّ

التَّدريُب التاسُع
ل ُمفيدٍة: أَمثُِّل مِلَا يأيت يف مُجَ

1 - َثالَثِة مصادَر ثالثيٍة سامعية ُمتلفِة الوزِن.
ٍة ُمتلفِة الوزِن. 2 - َثالَثِة مصادَر ثالثيٍة قياسيَّ

3 - مصدٍر ُرَباعيٍّ عىل وزِن )ِفَعال(.
4 - مصدٍر ُرَباعيٍّ عىل وزِن )َفْعَلَلة(.
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ايِسٍّ َمْبُدوٍء هبمزِة َوْصٍل. 5 - مصدٍر لفعٍل ُخَ
6 - مصدٍر لفعٍل ُسدايسٍّ َمبدوٍء هبمزِة َوْصٍل.

7 - مصدٍر لِفعٍل ُخايسٍّ مبدوٍء بتاٍء َزائَدٍة.

التَّدريُب العارُش
ٍل ُمفيدٍة: أَمثُِّل مِلَا يأيت يف مُجَ

ل مْن )أْن، واْلفْعل(. 1 - َمصدٍر ُمَؤوَّ
ٍل مْن )أنَّ واْسِمَها َوَخرَبَِها(. 2 - مصدٍر ُمَؤوَّ

التَّدريُب احلادَي َعرَشَ
َنِدَم على  الَبْيَعَة  َلُه  َوَعَقَد  الَعْهِد  المأُموِن في والَيِة  األميَن على  شيُد  الرَّ َم  َقدَّ ا  َلـمَّ

ذلك، فقال:

) أ ( َأْقَرُأ األبياَت ِقراَءَة إْلَقاٍء، ُثمَّ ُأجيُب َعامَّ َيْأيت :
شيُد؟ 1 - َعاَلَم َنِدَم الرَّ

اْبنَِها األِمنِي  ُمَباَيَعِة  شيِد يف  الرَّ َعىَل  َرْت  أثَّ َقْد  اأَلمنِي  أمَّ  ُزَبْيَدَة  ُيَقاُل : إنَّ   - 2
بِِوالَية الَعْهِد، َفَأيُّ األبياِت ُيِشرُي إىل َذلَِك؟

ْأي يل َغرْيَ َأنَّني َلَقْد َباَن وْجُه الرَّ
ِع َبْعَدَما ْ رُّ يف الضَّ َفَكْيَف ُيَردُّ الدَّ
َأَخاُف التَِواَء األمر َبْعَد اْستِوائِِه

ُغلْبُت َعىَل األْمر الَّذي َكاَن أْحَزَما
اَم ُمَقسَّ ًبا  َنْ َصــاَر  َحتَّى  َع  ُتــُوزِّ
َوأْن ُيْنَقَض احَلْبُل الَّذي َكاَن ُأْبِرَما )1(

)1( َزْهُر اآلَداِب ، ص 581.
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ُح البيَت الثَّاين. 3 - َأرْشَ
4 - َما الُمَراُد بِالَحْبِل في البيِت اأَلِخير؟

ُ َمْعَنى َما َيأيت: )ب( أَبنيِّ
ُع، ُأْبِرم. ْ ، الضَّ رُّ الدَّ

)جـ( َأستخرُج ِمَن األبيات َما َيأيت:
1 - ثالَثَة مصاِدَر ُثالثيَّة.

اِسيَّنْي. 2 - َمْصَدَرْيِن لِفعَلنْي ُخَ

َتِلَفنْي. َلنْيِ ُمْ 3 - َمْصَدَرْيِن مؤوَّ
) د ( أذكر مصاِدَر األفعاِل اآلتَيِة:

َع، َأَخاُف، ُينَقص، َكاَن. ، ُتُوزِّ َباَن، ُيردُّ
َنَة. )هـ( ُأْعِرُب الكلامِت امُلَلوَّ
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َم  ا َأذكُره أنَّ ُمَقدِّ اشتركُت وأنا في الصفِّ الثالِث في مسابقٍة َعَقَدْتَها َمْدَرَستي، وممَّ

ُم زميلي: ما  المسابقِة َسألني: َمن اخترَع جهاَز الهاتِف؟ فلم ُأِحْر َجواًبا. وسأَل الُمَقدِّ

َحُه العالُم المسلُم ابُن الَهيَثم في مجال الَبَصريَّاِت؟ فلم ُيجْب. ثم سألنا:  الذي َصحَّ

كيف َينتِقُل الصوُت؟ فأجاَب زميلي عن السؤال إجابًة ُمْضَطِرَبة.

وَشَعْرنا بالَخَجل الشديد - بعد أن َعَجْزنا عن إجابِة أحَد َعَشَر ُسؤااًل. وَسِمع مديُر 

مثِل  عن  أتعِجزون  َهذا؟  ما  وقال:  لُِمقاَبَلتِِه،  فدعانا  بذلك،  فيها  ا  ُكنَّ التي  المدرسِة 

نا على القراءِة قائاًل: َمْن يقرأ  هذه األسئلِة؟! متى كان طالُبنا بهذا المستَوى؟! وَحثَّ

ْم. َيْسَتْمتِْع وَيتعلَّ

وُمنُذ ذلك الِحين أدركُت َأنَّ عليَّ أْن أقرَأ الكثيَر من الكتِب، فالَتَهْمُت ما في َمكتبِة 

المدرسِة ومكتبِة أبي.

املْبنيِيُّ من اأَلسمءيِ واحُلروفيِ

1 - ملاذا َعَجَز املتسابقوَن عن َحلِّ األسئلة؟

2 - ما موقف مديِر املدرسِة؟

3 - ماذا فعَل الطالُب لتاليف النقِص يف ِعْلِمِه؟

أسئلــــــة
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            ) أ (                       )ب(                               )جـ(
ْم. أَنا يف الصفِّ الثالث.   َمِن اخرتَع جهاَز اهلاتِِف؟   َمْن يقرْأ َيستمتْع وَيتعلَّ

حه العاُل املسلُم؟ َشَعْرنا باخَلَجِل.            ما الذي َصحَّ
َعَقَدهْتا َمْدَرَستي.        كيَف َيْنَتِقُل الصوُت؟

                ) د (                                                  )هـ(
حه ابُن اهليثم؟                      ُمْنُذ ذلك احلنِي أدركُت أنَّ عيلَّ أْن أقرَأ. ما الذي َصحَّ

ا فيها بذلك.      ما هذا؟ َأتعجزون عن هذِه األسئلِة؟! َسمَع مديُر املدرسِة التي ُكنَّ
               ) و (                                                   ) ز (
َعَجْزنا عن إجاَبِة أَحَد َعَشَ سؤااًل           َلْ جُيِْب.

ُم. ُثمَّ سأَلنا امُلَقدِّ
فأجاَب زمييل َعِن السؤاِل.

، وبقَي عيلَّ أْن َأْعِرَف  رُّ 1 - َدَرْسُت فيام سبق األسامَء املعرَبة التي ُترَفُع وُتنَصُب وجُتَ
أو  أفعاٍل  من  عليها  َيدُخُل  بام  ُر  َتتأثَّ فال  واحدة  حركًة  َتْلَزُم  أسامًء  هناك  أنَّ 

ًة. ى َأْسامًء َمْبنِيَّ حروٍف. ولذا تسمَّ
)و(  إىل  )أ(  من  الستِّ  األمثلِة  جمموعاِت  يف  نِة  امُلَلوَّ الكلامت  إىل  نَظْرُت  إذا   -  2
أجدها أسامًء، فالتي يف )أ( ضامئُر: )َأنا، َنا، َها، وَياء املتكلم(، وكلُّ الضامئِر 

د للدرس بتذكير الطالب والطالبات بأدوات االستفهام والشرِط الـمبنيَِّة. )٭( ُيمهَّ

اإليضـــــــاح٭
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مبنيٌة، سواٌء أكانْت ضامئَر ُمنفصلًة نحو: )أنا، ونحن، وأنت، وهو، وهم... 
إلخ( َأم َضامئر َمتَّصلًة نحو: )نا، وتاء الفاعل، وواو اجلامعة( كام يف: َشَعْرَنا، 

وَشَعْرت، وَشَعُروا، ولَك، وَعليُكْم.
عىل  ًة  َدالَّ َأسامًء  امللونَة  الكلامت  َأجُد  ج(  )ب،  املجموَعَتنْي  إىل  نظرُت  إذا   -  3
االستفهام يف )ب( وهي: )َمْن، َما، َكْيف( ودالًة عىل الشط يف )جـ(. وهي 

َمبنيٌة أيًضا، وكذا كلُّ أسامِء االستفهام وأسامء الشط مبنيٌة عدا )َأّي(.
4 - إذا الحظُت املجموعتني )د، هـ( َأجُد الكلامِت امللونة أسامًء موصولًة يف جمموعة 
)د( وهي: )الذي، التي( وَأسامَء إشارٍة يف جمموعة )هـ( وهي: )ذلَك، هذا، 
عَدا  ما  مبنيٌة  اإلشارِة  املوصولِة وأسامِء  األسامِء  بقية  مبنيٌة، وكذا  هذه( وهي 
واساَم  والّلتاِن(  ذاِن،  )اللَّ املوصوالن:  االسامن  وهي  للمثنَّى،  التي  األسامَء 

اإلشارة: )َهذاِن وَهاتان( فهي ُتعَرُب إعَراَب امُلَثنَّى.
والَعَدُد   ،) َعَشَ )أَحَد  َب:  امُلركَّ الَعَدَد  فيها  أجد  )و(  جمموعة  إىل  نظرُت  إذا   -  5
( فإنَّ صْدَره ُيعَرُب إعراَب  ُب مبنيٌّ عىل فتِح اجلزأين ما عدا )اثَنْي َعَشَ املركَّ
( ُيبَنى عىل الفتِح وال حملَّ له من اإلعراب. ومْثُله )اْثنتا  امُلَثنَّى، وَعُجَزه )َعَشَ

عشَة(.
، َفاَء العطِف،  6 - إذا تأملُت املجموعَة األخريَة )ز( أجُد أنَّ الكلامت امللونَة: )َلْ، ُثمَّ

َعْن( حروٌف وليست أسامًء. وهي مبنيٌة، وكذا كلُّ احلروِف َمْبنيٌة.
7 - أالحظ أخرًيا أّنَّ االسَم املبنيَّ واحلرَف ُيْبَنياِن عىل حركِة آِخِرمها: فمنها ما هو 
(، ومنها ما  َمبنيٌّ عىل الفتح نحو: )ُهَو، وأنَت، وكيَف، وأيَن، والذيَن، وُثمَّ
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مِّ كـ )نحُن، وتاِء الفاعِل املتكلم، وُمْنُذ(، ومنها ما هو َمبنيٌّ  هو َمبنيٌّ عىل الضَّ
عىل السكون كـ )أنا، وُهْم، وواِو اجلامعة، والَّذي، وَمْن، َوَما، ويف، وَعْن(، 

ومنها ما هو مبنيٌّ عىل الكس مثل )َهِذهِ، وَهؤالِء(.
1 - من األسماِء الَمْبنيَّة ما يأتي:

) أ ( الضمئُر، سواٌء أكانْت متصلًة أم منفصلًة.
)ب( أسمُء االستفهام، نحو: َمْن، َما، َكْيَف، َمَتى، َأيَن، َكْم.
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، نحو: َمْن، َما، َمَتى، َأيَن. )جـ( أسمُء الرشطيِ
ذاِن  )اللَّ عدا  ما  يِت  الالَّ الَّذيَن،  الَّتي،  الَِّذي،  مثل:  املوصولة  األسمُء   ) د   (

تاِن( فإنام ُيْعَربان إعراب املثنى. واللَّ
وَهاتاِن(  )َهذاِن  عدا  ما  وَهُؤالِء،  وَهذِه،  َهذا،  مثل:  اإلشارة  َأسمُء  )هـ( 

فإنام ُيْعَرباِن إعراب املثنى.
َة(.  بُة من )11( إىل )19(، ما عَدا )اْثَنْي َعَشَ واْثَنتي َعْشَ ) و ( األعداُد امُلركَّ
فإنَّ صدره ُيعرُب إعراَب املثنَّى، وَعُجزه ُيبنى عىل الفتح وال حمل له 

من اإلعراب.
( وَأخواهِتا،  ، وحروِف الَعُطِف، و)إنَّ ها مبنيٌة نحو: حروِف اجلرِّ 2 - احلروُف كلُّ
واهلمزة(،  )َهْل  االستفهاِم  وَحريَف  َوجْزِمِه،  امُلضارِع  َنْصب  وحروِف 

و)إِن( الشطيِة.
3 - ُيبَنى االسُم أو احلرُف عىل السكوِن أو الفتح أو الضمِّ أو الكس كام يظهُر 

عىل آخِرِه.

أســـتنتـج
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ُل                                  شفويٌّ التَّدريُب األوَّ
َيِرْد يف  َلْ  ا  مِمَّ املبنيَة واحلروَف  ُأعيُد قراءة القطعِة السابقِة ثم َأستخرُج منها األسامَء 

اإليضاح.

التَّدريُب الثاين                                  شفويٌّ

ٍة ملونٍة فيام يأيت: ُ نوَع كلِّ كلمٍة َمْبنيَّ أَبنيِّ
                               - 1

                                         الكوثر.
                            - 2

                                                           احلجرات.
3 -  هذا الُغْصُن من تلَك الشجرِة.

4 - َمْن َأنَت؟ ما اسُمَك؟
ْغرى. 5 - أيَن جَيلْس أيب جَتلْس معه ُأختي الصُّ

6 - ماذا تقرأ ِمَن اجَلرائِد؟

يٌّ ٌّ صفِّ التَّدريُب الثالُث                         كتابيِ
ا مناسًبا أو حرًفا: َأَضُع يف املكاِن اخلايل اساًم َمبنيًّ

ُهُب ........................................ السامِء. 1 - َتسُقُط الشُّ

                               - 

                                         الكوثر.
                            - 

                                                           احلجرات.

يَبـــــاُت التَّــــْدريِ
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2 - الفْخُر ........................... الِعْلِم ال ....................... النََّسِب.
؟ 3 - ........................................ عنواُنك الربيديُّ

4 - حممٌد ........................................ ألقى كلمَة احَلفِل.
5 - قالِت املديرُة للطالباِت: ........................................ الفائزاُت.

6 - املسلُم ............ َسِلَم املسلموَن .......... لِسانِه ................ َيِدِه.

يٌّ ٌّ صفِّ التَّدريُب الرابُع                         كتابيِ
ُ نوَعها، وعالمَة بِنائِها فيام يأيت: ُ احلروَف، وأبنيِّ أَعنيِّ

1 -                                                                             العرص.

                                  - 2
                                                          الربوج.

3 - َلْن َيِفرَّ امُلجِرُم من العقاِب.
َتنا جَيتمعوَن لَنْسَعَد بُلقياهم. 4 - ليَت أِحبَّ
وا. 5 - ادخُلوا األوَل فاألوَل، وال َتَتَزامَحُ

ي يف َعَمِلَك ُتالمي. 6 - إْن ُتقرصِّ
التَّدريُب اخلامُس

ُز نوَع االسِم وعالمَة بَِنائِِه: ُ األسامَء املبنيَة فيام يأيت، وُأَميِّ ُأَعنيِّ

1 -                                                                                                                    املاعون.

2 -                                                                                                    البلد.

                                                                                                                    - 

 -                                                                                                    البلد.
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باُب ُهْم رجاُل الَغِد. 3 - الشَّ
َة اإلسالِم، َأنِت التي َأفدي بُِروحي. 4 - َيا ُأمَّ

5 - هذه ِهنٌد، وهاتان زميلتاها.
ـِه. ْق بعون اللَّ 6 - متى جَتِدَّ يف الَعمِل ُتَوفَّ

يت َتْسَتأهْلَن النجاَح. 7 - يا جمداُت، َأنُتنَّ الالَّ

التَّدريُب السادُس
َة اآلتيَة يف مجل من عندي: أْجَعُل األسامَء املْبنيَّ

َأْيَن - ِهَي - هؤالِء - الَّذيَن - َمْن - َهذِه - َما - ُهنَّ - َكْم.

الّتدريُب السابُع
َأْجَعُل احلروَف اآلتيَة يف مجٍل ُمفيدٍة:

َعْن - َو - إىل - َلَعلَّ - َلْن - ِمْن - ُثمَّ - َأْن - َكَأنَّ - َعىَل.

التَّدريُب الثامُن
َتَواُضٌع )1(

قال َرَجاُء ْبُن َحْيَوَة: َسَمْرُت ليلًة عند عمَر ْبِن عبِدالعزيِز، َفَبْيَنا نحُن كذلك إذ انطفأ 
املصباُح الذي عندنا، وناَم اخلادُم، فقلُت: يا أمرَي املؤمننَي، عِشَ املصَباُح ونام الُغالُم، 
فلو أِذنَت يِل َأصلحُتُه. فقاَل: إنه ليس من ُمروَءِة الرجِل أن َيستخِدَم ضيَفه. ثم حطَّ 
الَفتِيلة )1(  وَأْشَخص  املصباِح،  الزيَت يف  َنْفُسُه وَصبَّ  وقاَم هو  َمْنِكَبْيِه،  رداءُه عن 

ِّ)1( الِعقد الفريد ، البِن عبد ربِّه ، 2/524 )بترصف(.
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وأشعَل املصباَح، ُثمَّ َرَجَع وأخَذ ِرداءه وقال: ُقْمُت وَأَنا ُعَمُر، وَرجْعُت وَأنا ُعَمُر.
، ثم ُأجيُب عام يأيت: ) أ ( َأقرُأ النصَّ

1 - ملاذا أراد رجاُء ْبُن َحْيَوَة أن ُيْصلَح املصباَح؟
ُة؟ 2 - ما الذي َتُدلُّ عليه القصَّ

3 - ما معَنى قوِل عمَر: ُقْمُت وأنا عمُر، وَرجْعُت وأنا عمُر؟
َعَش،  َسَمْرُت،  باملعجم:  االْستَِعاَنِة  َمَع  اآلتيِة  الكلامِت  معايَن  َأستخرُج  )ب( 

َمْنِكب.
ُجِل أن َيْسَتْخدَم َضْيَفُه«. )جـ( أذكُر مجلًة عىل ِغرار قول ُعمَر: »َليَس من ُمروَءِة الرَّ

) د ( ما مصدُر األفعاِل اآلتيِة: انطفأ، أْصَلَح، َيستخِدم، َرَجَع؟
)هـ( َأستخرُج من النص:

ُ عالَم ُبنِيْت. 1 - ثالثَة ضامئَر منفصلٍة متلفٍة، وأَبنيِّ
ُ عالَم ُبنِيْت. 2 - ثالثَة ضامئَر متصلٍة متلفٍة، وأَبنيِّ

3 - اساًم موصواًل َمْبنيًّا.
ر. 4 - اسَم إشارٍة مُلَذكَّ

ُ عالَم ُبنَي كلُّ واحٍد منها. 5 - خسَة حروٍف ُمتِِلفٍة، وُأَبنيِّ

َ)1( أشخص الفتيلَة : َرَفَعها. َ
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التَّدريُب التاسُع
) أ ( أمثلٌة ُمْعَربٌة:

)1( َأْنُتْم َعاملوَن يف اْلـَمْصَنِع:

تِي َنخاُف ِمنها: )2( َهِذه الَّ

َأنتْم
َعاملوَن

يف
اْلَمْصَنِع

ضمرٌي منفصٌل مبنيٌّ عىل السكون، يف حملِّ رفٍع مبتدٌأ.
َخرٌب مرفوٌع، وعالمُة رفعِه الواُو؛ ألنه مجُع مذكٍر ساٌل.

حرف جر مبنيٌّ عىل السكون.
اسٌم جمروٌر بـ )يف(، وعالمُة جره الكسُة الظاهرُة عىل آِخره.

َهِذه
اّلتي

َنَخاُف

مْنَها

اسُم إشارٍة مبنيٌّ عىل الكس، يف حملِّ رفٍع مبتدٌأ.
اسٌم موصوٌل مبنيٌّ عىل السكوِن، يف حملِّ رفٍع خرُب املبتدأ.

فعٌل مضارٌع مرفوٌع، وعالمُة رفعه الضمُة الظاهرُة عىل آِخره، 
والفاعُل ضمرٌي مسترت تقديره )نحن(.

ِمْن: حرف َجرٍّ مبنٌي عىل السكوِن، واهلاُء: ضمرٌي مّتصٌل مبنيٌّ 
عىل السكون، يف حملِّ جرٍّ بـ )من(.

إعرابـــــــــــهــــــــــــــــاالكلمة

إعرابـــــــــــهــــــــــــــــاالكلمة
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)ب( أشارُك يف اإلعرابيِ :

)1( َأنا َجادٌة يف َعَميل:

)2( َيا إخوُة، ما ُتريُدوَن؟

أنا
ة َجادَّ

يف
َعَميِل

ضمرٌي ........................ عىل ........................ ، يف حملِّ ................................ ، ...............................
......... ، وعالمُة رفعه ........................ عىل آِخره.

.............................. مبنيٌّ عىل ............................... .

عمل: اسٌم ................. بـ )...................(، وعالمُة جره ...................، وهو مضاٌف، 
والياُء ضمرٌي متصٌل مبنيٌّ عىل ..................... يف حملِّ ..................... باإلضاَفة.

َيا
إخوة

َما
ُتِريدوَن

حرُف نِداٍء مبنيٌّ عىل السكون.
. منادى مبنيٌّ عىل الضمِّ

اسُم ..................... عىل السكون، يف حمّل ........................ مفعوٌل به مقدم.
من  ألنه  رفــعــه..............................  وعالمُة  مرفوٌع،   .............................. ِفعٌل 
األفعال ........................... ، والواو ضمرٌي ......................... عىل .............................. يف 

حملِّ .............................. فاعٌل.

إعرابـــــــــــهــــــــــــــــاالكلمة

إعرابـــــــــــهــــــــــــــــاالكلمة
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)جـ( ُأعرُب ما يأيت:
)1( أنَت الَّذي ُسْمَعُتُه ِطيِّبٌة.

)2( ال يفوُز الَكسوُل يف االختباِر.
)3( َمْن َصديقُتِك؟

التَّدريُب العارُش
نْي  ا حتت ُكلِّ اسٍم مبنيٍّ وَخطَّ َأكتُب سبعَة أسطٍر يف موضوٍع أختاره، ثم أَضع خطًّ

حتت ُكلِّ حرٍف مبنيٍّ َيِرُد يف املوضوع.
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َدليٍل َخبرٍي بآثاِرها، وبْعَد اجَلْولِة قال الدليُل:  رعيَة القديمَة بُصحبِة  ُزرنا مدينَة الدِّ

الدرعيَة؟ هل هي قديمٌة؟ قال: نعم،  َبَنى  َمْن  الطالِب:  َأعْنَدكم أسئلٌة؟ فسأله أحُد 

. قال طالٌب آخُر: َمَتى كان بِناُؤها؟  الدرعيُة قديمٌة، وأوُل من بناها هو ِدْرٌع الـُمَرْيديُّ

ْت عليها؟  . قال طالٌب: كم سنًة مرَّ قال: يعوُد تاريُخ عامَرهِتا إىل القرِن التاسِع اهلجريِّ

مِة؟ قال الدليُل: ملَّا  قال: َحَوايَلْ خِس ِمئِة سنٍة. قال آخُر: ما قصُة هذه اجُلدران املهدَّ

قامت الدولُة السعوديُة األوىل التي ناصْت دعوَة الشيخ حممِد ْبِن عبدالوهاب خافِت 

قائًدا  أبنائِه  أَحَد  فأرسَل  عليها،  القضاَء  حممد عيل  من  فطلَبت  منها،  ُة  الُعثامنِيَّ الدولُة 

بِت الدرعيَة. قال طالب: أيُّ أبنائِه؟ أُطوُسوُن قاَد احلملَة أم إبراهيُم؟  للحملِة التي خرَّ

كبريٍة حتى  بقواٍت  الّدرعيَة  قال: حاَص  هبا؟  آَخُر: كيف خرَّ قال  باشا.  إبراهيُم  قال 

مها بعد ذلك. قال طالب: أين ذهب أهُلها؟  اته سنَة 1233هـ وهدَّ سقطْت يف َيد ُقوَّ

َد، ومنهم من أِخَذ أسرًيا )1(. قال: منهم من ُقتَِل، ومنهم من رُشِّ

ُأسـلــوُب االسـتـفـهـــاميِ

( مستفاد من كتاب : تاريخ الدولة السعودية، ألمني سعيد )1( مستفاد من كتاب : تاريخ الدولة السعودية، ألمني سعيد 1/49 - 128.
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1 - أين تقُع الدرعيُة؟
فت الدولُة العثامنيُة حممد عيل بالقَضاِء عىل الدولِة السعوديِة؟ 2 - ملاذا كلَّ

3 - ملاذا َهدم قائُد احلملِة الدرعيَة؟
4 - ماذا َحَصَل ألهِل الدرعيِة بعَد احلملِة؟

د للدرس بطلب جمل فيها استفهام. د للدرس بطلب جمل فيها استفهام.)٭( ُيَمهَّ َّ ُ (

) أ (
1 - َهْل هَي قديمٌة؟
2 - أعند ُكم أسئلٌة؟

3 - أطوسوُن قاَد احلملَة أم إبراهيُم؟

)ب(
مِة؟ 1 - َمْن َبَنى الدرعيَة؟                       2 - ما قصُة هذه اجُلدارِن املهدَّ

3 - َمَتى كان بناؤها؟                       4 - أين َذَهَب أهُلها؟
ْت عليها؟ هبا القائُد؟                  6 - كم سنًة مرَّ 5 - كيف خرَّ

7 - أيُّ َأْبَنائِه قاد احلملَة؟

أسئلــــــــــة

اإليضـــــــاح٭
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1 - إذا الحظُت األمثلَة املستخلصَة من القطعِة السابقِة وجدُت أن كلَّ مثال منها 
ِة أمور. َيُدلُّ عىل استفهاٍم، فالطالُب سألوا الدليَل واستفهموا منه عن ِعدَّ

أو )هل(،  بـ )مهزة االستفهام(  منها  ر كلٌّ  )أ( ثالثة أسئلة ُصدِّ 2 - ففي جمموعة 
ويـقتض األول والثـاين مـنها إجـابـًة عـن مضمـون مجلـة السـؤال بـ )نعم( 

أو )ال(، كقول الدليل: نعم، الدرعيُة قديمٌة.
وتزيد اهلمزة عىل )هل( يف شيئني:

ُ اجلواُب بتعيني  ْعينِي كام يف املثال الثالث مْن )أ(، إْذ َيَتعنيَّ أوهلم : أنام ُتْستعَمُل للتَّ
َييَل  أحِد الشخصني دوَن اإلجابة بـ )نعم( أو )ال(، وُيشرتط عْندئٍِذ أن 

املسؤوُل عنه اهلمزَة.
ا تدخُل عىل اجلمِل املنفيِة فيكون جواهبا )َبىَل( يف اإلثباِت، و)نعم( يف  ثانيهم : أنَّ
أو:   ، حارٌّ الطقُس  بىل،  فاجلواب:  ا؟  حارًّ الّطْقُس  أليس  كقولنا:  النفي، 

ا. نعم: ليَس الطقس حارًّ
3 - ويف جمموعِة )ب( سبعُة أسئلٍة: ففي السؤاِل األوِل ُسئَِل الدليُل عن الذي َبَنى 
بناء  َزمن  عن  الثالث  ويف  األسواِر،  َهْدِم  قصِة  عن  ُسئَِل  الثاين  ويف  الدرعيَة، 
االستفهام  أسامء  من  اسم  كلُّ  عليه  يدل  ما  تأملُت  ولو  وهكذا.  الدرعية... 
لوجدُت أن )َمْن( ُيسَأُل هبا عن العاقِل )أْي اإلنسان(، و)َما( عن غري العاقِل 
الزمان، و)أْيَن( عن املكان، و)َكْيَف( عن  )كاحليوان واألشياء(، و)َمَتى( عن 

احلال، و)َكْم( عن الَعَدِد، و)َأّي( لتعينِي الشخِص أو الشِء.

1 - االستفهاُم : َطَلُب العْلم بشٍء ل يكن معلوًما للسائِل.
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2 - لالستفهاِم حرفاِن وجمموعٌة من األسامء.
) أ ( َحْرَفا االستفهام مها:

1 - َهل : ُيسَأُل هبا عن مضموِن اجلملِة، وجُياُب عنها بـ )نعم( أو )ال(.
2 - اهلمزة : هلا استعامالن:

)1( ُيسَأُل هبا عن مضموِن اجلملِة، وجُياُب عنها
بـ )نعم( إثباًتا أو )ال( نفًيا، إن كان السؤاُل ُمْثبًتا.

ا. وبـ )َبىَل( إثباًتا، أو )نعم( نفًيا، إن كان السؤاُل منفيًّ
)2( يطلب هبا التعيني. وييل املسؤوُل عنه عْندئٍِذ اهلمزَة.

)ب( أسمء االستفهام، منها:
َؤاِل عن العاِقل. 1 - َمْن : لِلسُّ

َؤاِل عن غرِي العاِقِل. 2 - َما : لِلسُّ
َؤاِل عن الزماِن. 3 - َمَتى : لِلسُّ
َؤاِل عن املكاِن. 4 - َأْيَن : لِلسُّ

َؤاِل عن احلاِل. 5 - َكْيَف : لِلسُّ
َؤاِل عن الَعَدِد. 6 - َكْم : لِلسُّ

7 - َأّي : لَتْعينِِي الشخِص أو الشِء.

2 - لالستفهاِم حرفاِن وجمموعٌة من األسامء.
ا االستفهام مهافا االستفهام مهاَفا االستفهام مها: رحرَحْر ) أ ( 

ُاُباُب عنها بـ )نعم( أو )ال(. ابجيابجُي سأ : يسأ : يسأُسأُسَأُل هبا عن مضموِن اجلملِة، و لهلَهل  - 1
2 - اهلمزة : هلا استعامالن:

ُاُباُب عنها ابجيابجُي سأُسأ( يسأُسأُ( ُيسأ( يسأ( يسأُسأُسَأُل هبا عن مضموِن اجلملِة، و 1(
ا.بتا.بتا.ًا.ًا. بتْثبتْث ْث مْث ُم ا، إن كان السؤالًا، إن كان السؤالا أو )ال( نفيا، إن كان السؤالًا، إن كان السؤالًا أو )ال( نفًيا، إن كان السؤالا أو )ال( نفيا، إن كان السؤالا أو )ال( نفيا، إن كان السؤاُل ا أو )ال( نفيً ا أو )ال( نفيبـ )نعم( إثباتا أو )ال( نفيبـ )نعم( إثباتا أو )ال( نفيً

ا. ا.ًّ ا. منفيا. منفيا.ًّ ا.ًّ منفيًّ ا. منفيا.ًّ ا.ًّ ا، إن كان السؤالًا، إن كان السؤالا، أو )نعم( نفيا، إن كان السؤالًا، إن كان السؤالًا، أو )نعم( نفًيا، إن كان السؤالا، أو )نعم( نفيا، إن كان السؤالا، أو )نعم( نفيا، إن كان السؤاُل ا، أو )نعم( نفي( إثباتا، أو )نعم( نفي( إثباتا، أو )نعم( نفيًا، أو )نعم( نفيً ىلَىلوبـ )بىلَىلَوبـ )َبىلوبـ )بىلوبـ )َبىَل
ذدئذدئٍِذ اهلمزَة. دئ عنه عندئ عنه عْن )2( يطلب هبا التعيني. وييل املسؤوُل

مأسمأسمء االستفهام، منها: )ب( 
لعن العاقلعن العاقلِلِل. َؤاِل ؤلسؤلسُّ ُّلسُّ لس : للس : لِ نمنَمْن  - 1

ل العاقل العاقلِلِِل. عن غرِي َؤاِل ؤلسؤلسُّ ُّلسُّ لس : للس : لِ اماَما  - 2
عن الزماِن. َؤاِل ؤلسؤلسُّ ُّلسُّ لس : للس : لِ ىتىَتى تمتَم  - 3
عن املكاِن. َؤاِل ؤلسؤلسُّ ُّلسُّ لس : للس : لِ نينْيَن 4 - َأ

عن احلاِل. َؤاِل ؤلسؤلسُّ ُّلسُّ لس : للس : لِ فيفْيَف يكيَك  - 5
َعن الَعدعن العدعن العَدِد. َؤاِل ؤلسؤلسُّ ُّلسُّ لس : للس : لِ مكمَكْم  - 6

ش أو الش أو الشِء. نيينيينِِي الشخِص يعيْع َلَتعلتعلَت 7 - َأّي : 

أســـتنتـج
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ُل                                  شفويٌّ التَّدريُب األوَّ
ُ كلَّ أداِة استفهاٍم فيام يأيت: أَعنيِّ

َأيُّ   - وسلم  عليه  ـُه  اللَّ صىلَّ   - النبيَّ  سأَل  رجاًل  َأنَّ  عمٍرو  ْبِن  ـِه  عبِداللَّ عن   -  1
؟ قال: »َمْن َسِلَم املسلموَن من لسانِه وَيِده«. رواه مسلم )1(. امُلسلمنَي َخرْيٌ

2 - أين َتَقُع الدماُم؟                           3 - َمْن أبوكام يا بِْنتاِن؟
ٍر يف العال؟ ؟           5 - ما أطوُل َنْ 4 - كم يوًما يف الشهِر الَقَمريِّ

6 - كيف ُيْسَتْخَرُج النِّفُط؟                 7 - أيَّ البيوِت َتْسُكنوَن؟
8 - هل يف جيبَك أوراٌق؟                  9 - أناجحٌة فاطمُة أْم راسبٌة؟

التَّدريُب الثاين                                  شفويٌّ
ُ داللَته يف كلٍّ من اآليات اآلتيِة: ُ اسم االستفهام، ثم أَبنيِّ أَعنيِّ

1 -                                         القيامة.

2 -                                                   املؤمنون.

يوسف 11.                                                     - 3

الرمحن.                                                 - 4

البقرة 255.                                                  - 5

)1( صحيح مسلم بشرح النووي ، 2/10.

 -                                         القيامة.

 -                                                   املؤمنون.

                                                    - 

                                                - 

                                                 - 

يَبـــــاُت التَّــــْدريِ
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6 -                                                                         األنبياء.

7 -                                                                          البقرة 28.

التَّدريُب الثالُث                                  شفويٌّ
ُأجيُب عن األسئلِة اآلتيِة:

1 - هل الدرُس َسْهٌل؟
3 - أليسِت الصالُة واجبًة؟
5 - متى تبدُأ االختباراُت؟

؟ 7 - ماذا َتْعِرفني عن الُقطِب اجلنويبِّ
9 - أين تقُع األحساُء؟

يٌّ ٌّ صفِّ التَّدريُب الرابُع                         كتابيِ
أضُع حرَف استفهاٍم أو اسَم استفهام مناسًبا يف كلِّ فراغ مما يأيت، َمَع مراعاة التنويع:

هي .................................... َتتَِّعُظ؟ 1 - أيا الالَّ
2 - .................................... يرغُب أَحٌد منكم يف السفِر؟

3 - .................................... قاد املسلمنَي يف معركِة القادسية؟
4 - .................................... اختَفى السارُق؟

قوَن اخُلرافات؟ 5 - .................................... ُتَصدِّ
؟ 6 - .............................. عاًما َمرَّ عىل تأسيِس رابَِطِة العالِ اإلسالميِّ

7 - .................................... عنوان مراسلتك؟

                                                                         - 

                                                                          - 

ُ ُ َّ

2 - َمْن يف تلَك الغرفِة؟
4 - كم ثانيًة يف دقيقتني؟

ِق احلقيبُة؟ 6 - أل ُتْسَ
8 - أال َتْنِوي زيارَة زميِلَك املريِض؟

-10 أجديٌد ِدَهاُن الغرفة أم قديٌم؟
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8 - .................................... َلْيسِت املذاكرُة نافعًة؟
9 - .................................... البالِد أحبُّ إليك؟

التَّدريُب اخلامُس
 ُ َأْجَعُل من اجلمِل اآلتية أسئلًة، وأستخدُم َحْريَف االستفهام )هل أو اهلمزة(، ثم أَبنيِّ

: َلنْيِ ِداللِة االستفهاِم عىل ِغِراِر املثالني األوَّ
1 - َحان ميعاُد الرحيل.

2 - خالٌد مريٌض أو ُمَتاَمِرٌض.
ِمُر حيواٌن ُمْفرَتٌِس. 3 - النَّ

ُضُ سلامن أو َيغيُب. 4 - حَيْ
5 - ال ُيقَبُل اخَلرَبُ من غرِي ثَقٍة.

6 - نْستمُع األخباَر من املِذياِع أو التلفاز.
َمى. 7 - لعبْت ليىَل بالدُّ

ـِه. 8 - كلُّ املخلوقاِت ُتَسبُِّح بِحمِد اللَّ

التَّدريُب السادُس
 ُ َأُصوُغ لألجوبة اآلتية أسئلًة مناسبًة، وأستخدم يف ذلَك أسامَء االستفهام، ثم أبنيِّ

داللَة االستفهاِم عىل غراِر ما يف املثال األول:

َشُ الناُس يوَم القيامة ُعراًة. 1 - حُيْ
ـُه السامواِت واألرَض. 2 - َخَلَق اللَّ

1 - هل حان ميعاُد الرحيِل؟ )مضمون اجلملة(.
2 - أَمريٌض خالٌد أم ُمَتاَمرٌض؟ )التعيني(.

........................................................................ - 3

........................................................................ - 4

........................................................................ - 5

........................................................................ - 6

........................................................................ - 7

........................................................................ - 8

َشُ الناُس يوَم القيامِة؟ )احلال(. 1 - كيَف حُيْ
........................................................................ - 2
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3 - َيْكُثُر الَبُعوُض يف امُلْسَتْنَقَعاِت.

4 - يأكُل األسُد اللحَم.

5 - هؤالء اخلمسُة إخويت.

َطُب يف الصيِف. 6 - َيْنَضُج الرُّ

ُر الوحِش يف مجاعاٍت. 7 - َتسرُي مُحُ

8 - الرياُض عاصمُة اململكِةِ.

التَّدريُب السابُع

شمئُل إسالميٌة

يا  فقلُت:  ملسو هيلع هللا ىلص  ـه  اللَّ رسوَل  أَتْيُت  قال:   - عنه  ـُه  اللَّ ريَض   - َعَبَسَة  ْبِن  َعْمِرو  عن 

قال:  اإلسالُم؟  ما  قلُت:  وَعْبٌد.  ُحرٌّ  قال:  األمِر؟  هذا  عىل  معَك  َمْن  ـِه،  اللَّ رسوَل 

رْبُ والسامحُة. قال: قلُت:  الصَّ الطعاِم. قلُت: ما اإليامُن؟ قال:  ِطيُب الكالِم وإطعاُم 

أيُّ اإلسالِم أفضُل؟ قال: َمْن َسِلَم املسلموَن من لسانِِه وَيِدِه. قال: قلُت: أيُّ اإليامِن 

َأفضُل؟ قال: ُخُلٌق َحَسٌن. قال: قلُت: أيُّ الصالة أفضُل؟ قال: طوُل الُقُنوِت. قال: 

َك. قال: فقلُت: فَأيُّ اجلهاِد أفضُل؟  ُجَر ما َكِرَه َربُّ قلُت: أيُّ اهلجرِة َأفضُل؟ قال: َأْن هَتْ

اعاِت أفضُل؟ قال: جوُف الليل  قال: َمْن ُعِقر َجواُدُه وُأهِريَق َدُمُه. قال: قلُت: أيُّ السَّ

اآلِخُر. رواه أمحد )1(.

........................................................................ - 3

........................................................................ - 4

........................................................................ - 5

........................................................................ - 6

........................................................................ - 7

........................................................................ - 8

)1( الـُمْسَند ألمحَد ْبِن َحْنَبٍل 4/583.
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) أ ( َأقرُأ احلديث، ثم ُأجيُب عام يأيت:
1 - َمِن احُلرُّ وَمن الَعْبُد املذكوران يف احلديِث؟

2 - َأذكُر ثالَث شامئَل جاءت يف احلديِث.

3 - ما معنى قوِل الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُأْهِريَق َدُمُه«؟
اَمحة، الُقنوت، ُعقَر. ُ معايَن الكلامت اآلتية بالرجوع إىل املعجم: السَّ )ب( أَبنيِّ

)جـ( ُأالِحُظ كتابة اهلمزة يف: )َأتيُت، وُأهريَق، وإيامن( حيث ُرِسَمْت عىل األلِف 
، وحتَت األلِف مع الكِس. آيت بمثاٍل من عندي لكل منها  مع الفتِح والضمِّ
.................................................................. وأكتبُه: 
..........................................................................

) د ( َأستخرُج من احلديث:
1 - اسَم استفهاٍم َدااًل عىل َتعينِي شٍء.

2 - اسَم استفهاٍم دااًل عىل عاقٍل.
3 - اسَم استفهاٍم دااًل عىل غري عاقل.

. 4 - َمصدريِن لِِفْعلني رُباِعيَّنْيِ
. 5 - َمْصَدَرْيِن لِِفْعلني ثالثيَّنْيِ

التَّدريُب الثامُن
َأَضُع كلَّ اسِم استفهاٍم مما يأيت يف مجٍل مفيدٍة:

َمْن - َأْيَن - َما - َكْيَف - َمَتى - َكْم - َأّي.
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التَّدريُب التاسُع
أذكُر ما يأيت:

ًة عىل َمضمون اجلملِة. 1 - مجلًة استفهاميًة فيها )هل( َدالَّ
ًة عىل التعينِي. 2 - مجلًة استفهاميًة فيها اهلمزُة دالَّ

ًة عىل مضموِن اجلملِة. 3 - مجلًة استفهاميًة فيها اهلمزُة دالَّ
4 - مجلًة استفهاميًة فيها اسُم استفهاٍم دالٌّ عىل الزمان.
5 - مجلًة استفهاميًة فيها اسُم استفهاٍم دالٌّ عىل الَعدد.
6 - مجلًة استفهاميًة فيها اسُم استفهام دالٌّ عىل املكان.
7 - مجلًة استفهاميًة فيها اهلمزُة َداخلًة عىل مجلٍة َمْنِفيٍَّة.

التَّدريُب العارُش

) أ ( َأْمثَلٌة ُمْعَربٌة:
)1( ما اسُم احلارِس؟

َما
اسُم

احَلاِرس

اسُم استفهام مبنيٌّ عىل السكوِن، يف حملِّ رفٍع مبتدأ.
آِخره،  الظاهَرُة عىل  الضمُة  املبتدأ مرفوٌع، وعالمُة رفعه  خرب 

وهو مضاٌف.
مضاٌف إليه جمروٌر، وعالمُة جره الكسُة الظاهرُة عىل آِخره.

إعرابـــــــــــهــــــــــــــــاالكلمة
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؟ )2( َهْل ُيْزِمُع أمحُد احَلجَّ

: )ب( أشارُك يف اإلعرابيِ

)1( َأَهبَّْت عواصُف باألمِس؟

َهْل
ُيْزِمُع
أمحُد

احلجَّ

حرُف استفهاٍم مبنيٌّ عىل السكون، ال حملَّ له من اإلعراب.
ِفعٌل ُمَضارٌع مرفوٌع، وعالمُة رفِعِه الضمُة الظاهرُة عىل آِخره.

فاعٌل مرفوٌع، وعالمُة رفعه الضمُة الظاهرُة عىل آِخره.
مفعوٌل به منصوٌب، وعالمُة نصبه الفتحُة الظاهرُة عىل آِخره.

َأ
َهبَّْت

عواِصُف

باألمس

حرُف .....................  .....................  عىل الفتِح، ال حملَّ له من اإلعراب.
هبَّ : ِفعٌل ...................... مبنيٌّ عىل ...................... ، والتاُء لـ ........................

........................... ........................... ، وعالمُة ........................... ........................... الظاهرُة عىل 

آِخِره.
بـ   ................................. اسٌم  واألمِس:   ،  ...............................  ............................. الباُء: 

)الباِء(، و ........................... .......................... الظاهرُة عىل ........................... .

إعرابـــــــــــهــــــــــــــــاالكلمة

إعرابـــــــــــهــــــــــــــــاالكلمة
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اَلُة؟ )2( َمَتى الصَّ

)جـ( ُأْعِرُب ما َيأيِت:
1 - َمْن آخُر القادمنَي؟

2 - َمَتى الدراسُة؟
3 - َهْل َأْنُتاَم نادماِن؟

4 - ما َعَدُد الطالِباِت يف الفصل؟

التَّدريُب احلادَي َعرَشَ
األسئلِة  مَن  جمموعًة  فيه  وُأوِرُد  َشخصنِي(،  بني  )حُمادثٍة  عن:  موضوًعا  َأْكُتُب 

َها. باستخدام َأسامِء االستفهاِم وحروِفه كلِّ

َمَتى
اَلُة الصَّ

........................... رفع خرٍب  ........................... يف  ........................... عىل   ........................... اسُم 
ٍم. ُمَقدَّ

عىل  الظاهرُة   ........................... وعالمُة   ،  ........................... ٌر  مؤخَّ  ...........................

آِخره.

إعرابـــــــــــهــــــــــــــــاالكلمة
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، وجعَل بعَضهم حمتاًجا إىل بعض، فال ِغَنى ألحٍد منهم عن بني  ـُه الَبَشَ َخلَق اللَّ
جنسه، وأين َيْنِزِل اإلنساُن َيْكَتشْف أنه ال ُيْمِكنُه االكتفاُء بنفسه.

َسْب َنْفَسه مستغنًيا َيْرتِكْب َخَطًأ جسياًم، ذلك َأن اإلنساَن ُيوَلُد صغرًيا حُمتاًجا،  َمْن حَيْ
ِم  َرْم حتى َيكوَن أشدَّ َعَوًزا إىل َعْون اآلخريَن ورعايتهم. وما ُيَقدِّ وإْن ُيفَسْح له يف الُعُمِر َيْ
الناُس من ِخدمٍة إلخوهتم جَيُِدوا هلا َمْرُدوًدا َتنعِكُس آثاُرُه عىل َنْفِسيَّاهتم وَمَشاِعرهم، 
أنَّ  َيْعَلْم  احلقيقَة  املرُء هذه  ُيْدِرِك  َفعلوا. وَمتى  مِلَا  بالغْبَطِة والسور  َيْشُعروَن  فرتاهم 

ـه باإلحسان إىل الناس. َكٌة َيربُح فيها من َبَذَل فَأكثِر الَبْذَل ناوًيا ِرَضا اللَّ احلياَة رَشِ

َأدواُت الرشطيِ التي َتْزُم فعَلْي 

د للدرِس بذكر األدواِت التي جتزُم ِفعاًل واحًدا ، ويطلب لِذلك أمثلٌة من الطالب والطالبات. )٭( ُيمهَّ

1 - أذكُر ِمثااًل يدلُّ عىل حاجِة اإلنسان إىل غريه.
ي من يأخُذ وال يعطي؟              3 - بَم شبَّه الكاتُب احلياة؟ 2 - ماذا ُنسمِّ

اإليضـــــــاح٭

أسئلــــــــــة

َرْم. 1 - إْن ُيْفَسْح له يف الُعُمر َيْ
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َسْب َنفَسُه ُمْسَتْغنًيا َيْرتِكْب خطأ َجسياًم. 2 - َمْن حَيْ
ِم النَّاُس من ِخدمة إلخوهتم جَيُِدوا هلا مردوًدا. 3 - ما ُيَقدِّ

4 - متى ُيْدرِك اْلمرُء هذه الحقيقيَة َيْعَلْم أن الحياَة َشركٌة.
5 - أيَن َيْنِزِل اإلنساُن يكتشْف أنه ال يمكنُه االكتفاُء بنفِسِه.

1 - َدرْسُت يف الصف الثاين األدواِت اجلازمَة لفعٍل مضارٍع واحٍد، وهي )َلْ، وال 
ُف اليوَم عىل نوٍع من األدواِت التي جتزم ِفعلني  الناهيُة، والُم األمِر(، وأَتعرَّ

ُمضارعني، وهي: )إْن، َمْن، ما، متى، أْيَن(.
2 - أالحُظ األمثلَة الخمسة السابقَة فأِجُد َأن كالًّ منها اشتمل على فعلين مضارعين 
مسبوقين بأداِة شرط. ففي المثال األول أِجُد َأنَّ أداَة الشرط هي )إْن( الشرطية 
ى  التي هي حرُف شرٍط َرَبَط بيَن جملتين هما: )يفسح له(، )يهرم(. وُيسمَّ
ومجموُع  الشرِط«.  »جواَب  ى  ُيسمَّ والثاني  الشرط«،  »فْعَل  األوُل  الفعُل 
ي شرًطا، ألن  الشرط«. وُسمِّ ى »أسلوَب  ُيسمَّ الشرط وَجوابِه  األداِة وفْعل 

تحقيق األول )فعل الشرط( شرٌط لتحقيق الثاني )جواب الشرط(.
3 - أنظُر إىل بقية األمثلِة فأِجُد أن حاهَلا ُيْشبُه حاَل املثاِل األوِل من حيُث إّن األداَة 
و)َيْرَتكْب(  )حَيْسْب(  الفعلني:  َرَبَطِت  )َمْن(  فـ  فعليَّتني،  مجلتني  بنَي  ربطْت 
ْم( و)جَيِْد(... وكذا سائُِر األمثلة. وتتلف )َمْن،  و)َما( ربَطِت الِفعلني )ُيَقدِّ
وَما، وَمَتى، وأْيَن( عن )إْن( يف أّن تلك األربعَة أسامُء رشٍط، أما )إْن( فحرُف 

رشٍط.
ِفْعِل الشط وجواِب الشِط.  4 - بقَي أن أعرَف أن هذه األدوات جتزُم كال من 
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ْم، وُيْدِرْك، وَيْنزْل( أفعاُل رشٍط جمزومٌة،  َسْب، وُيَقدِّ فاألفعاُل: )َيْفَسْح، وحَيْ
رشٍط  أجوبُة  ويْكَتِشْف(  وَيعَلْم،  وجَيُِدوا،  وَيْرَتِكْب،  )َيْرْم،   : واألفعاُل 
جمزومٌة. أما عالمُة اجلزِم فال تتلُف َعاّم َدرْسُت سابًقا: فإما أن تكوَن عالمُته 
فعُل  كان  إذا  النون  حذَف  أو  َسْب...(،  حَيْ َرْم،  َيْ ْم،  )يقدِّ نحو:  السكوَن، 
الشِط أو جواُبُه من اأَلفعاِل اخلمسِة كام يف الفعل )جَيُدوا( يف املثال الثالث، 
أو حذَف حرِف العلِة كام يف قولنا: )َمْن َيْنَتِه عن السوِء َنْعُف عنه(. وإذا َويَل 
الفعَل الساِكَن ُسكوٌن ُكِسَ آخُر الفعِل اللتقاء الساكنني، كام يف األمثلِة الثالِث 
)َأْيَن   : َيْنِزِل اإلنساُن........(، واألصُل  )أين   : قولِـِه  والرابِع واخلامِس يف 

يْنِزْل ........(.

1 - ِمْن أدواِت الشِط التي جَتزُم فْعَلنِي ُمضاِرَعني ما يأيت:

)إْن، َوَمْن، وَما، وَأْيَن، وَمَتى(.

2 - إْن: حرُف رشط، و)َمْن، وَما، وَأيَن، وَمتى(: أسامُء رشط.

ى الثاين:  ى األوُل منهام: فعَل الشط، وُيسمَّ 3 - جَتِزُم هذه األدواُت ِفعلني ُيسمَّ

جواَب الشِط.

ني ما يأيت:عني ما يأيت:َعني ما يأيت: ضار مضار ُمضاِر نيلنيَلنِي ْ فْعل فعل فْع زمجتزمجَتزُم ش الش الشِط التي  ن - من - ِمْن أدواِت 1

ى(.تى(.تى(.َى(.َى(. ت، ومت، وَم نينْيَن ا، وأ، وما، وأ، وَما، وَأ نمنَمْن )إْن، َو

ُتى(: أسامُءتى(: أسامُء رشط. تى(: أسامء، ومتى(: أسامء، وَم ا، وأ، وما، وأ، وَما، وَأيَن َ رشط، و)َمن رشط، و)من رشط، و)َمْن 2 - إْن: حرُف

ى الثاين:  ى الثاين: سمى الثاين: سمَّ ُط، وُيسمط، ويسمط، وُي ش الش الش ى األوُل منهام: فعَل ى األولسمى األولسمَّ ُعلني ُيسمعلني يسمعلني ُي علني ي فعلني ي ِف ُ هذه األدواُت هذه األدواُت زجتزجَتِزُم  - 3

ش الش الشِط. َجواَبجواَب

أســـتنتـج
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ُل                                  شفويٌّ التَّدريُب األوَّ
ُ أداَة الشِط وفعَله وجواَبه فيام يأيت: أَعنيِّ

1 -                                        النساء 123.

2 -                                                                      يس.

3 -                                                                             البقرة 284.

البقرة 106.                                                                       - 4
5 - َأين َيْنِزِل امْلرُء يف بالدَنا يلَق إْكراًما.

يَة ُيباَرْك يف عمله. لِص امْلرُء النِّ 6 - َمَتى ُيْ
ْر للمرِء حَيْصْل عليِه. 7 - ما ُيَقدَّ

                                     الّتدريُب الثاينيِ       شفويٌّ
ُأَعيُِّن فعَل الشرِط وجواَب الشرِط، ثم أبيُِّن عالمَة إعراِب كلٍّ منهما:

1 - َمْن َيْرَحِم الخلق َيرحْمُه ربُّ الَخْلِق.
اعُة ُيْغَلْق باُب التوبِة. 2 - متى َتُقِم السَّ

3 - ما َيْبُذِل الناُس من معروٍف يجُدوا َثَمرَتُه.
4 - يا أختي، إْن َتجتهدي في حياتِك َتنجحي.

5 - َأيَن َيتَِّجْه حامٌد وعادٌل َيْعِقدا صداقاٍت مع الناِس.

 -                                        النساء 123.

 -                                                                      يس.

 -                                                                             البقرة 

البقرة 106                                                                       - 

ً ْ َا يلَقا يلَق ا يلق يف بالدنا يلق يف بالدَن ُ مْل ل ْ َ  - َأ

يَبـــــاُت التَّــــْدريِ
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ا. 6 - إن َتِف بالوُعود ُتدَع وفيًّ
ـِه. 7 - أين َتْنُظْر َتَر عجائَب خلِق اللَّ

التَّدريُب الثالُث                                  شفويٌّ
ها: َأربُط بنَي اجلملتني يف كل ِفْقرٍة بأداة رشٍط مناسبٍة، مع مراعاِة شموِل األدواِت كلِّ

َسُ يف الدنيا واآلخرة. ُر املرُء ماله - َيْ 1 - ُيَبذِّ
ـَه - تْطَمئِنُّ قلوُبكم. 2 - تذكرون اللَّ

3 - يسافُر َعْمٌرو - يأخُذ معه ُمْصَحًفا.
4 - ُيقيُم حممٌد َولِيَمًة - َيدعو جرياَنه.

ُع - جَيُِب عىل املسلمني َتْنفيُذه. 5 - َيأُمُر به الشَّ
6 - ُيصاحُب اإلنساُن َكرياًم - َيْسَعُد بُصْحبتِه.

يٌّ ٌّ صفِّ التَّدريُب الرابُع                         كتابيِ

ها: َأْجعُل يف ُكلِّ فراٍغ مما يأيت أداَة رشٍط مناسبًة، مع ُمراعاِة شموهِلا ُكلِّ
1 - ........................................ حُيسْن إىل الناس َيسَتْعبِْد قلوهَبم.

افُة َيْنصُبوا خياَمهم. 2 - ........................................ َيْنِزِل اْلكشَّ
َسْب عليه. 3 - ........................................ َيلِفِظ امْلرُء من كالٍم حُيْ

4 - ........................................ جَيتمْع عندي ماٌل أتصدْق ببعِضه.
انِِب  جُيَ ـِه  اللَّ رمحِة  من  امْلسلُم  َيْقَنِط   ........................................  -  5

الصواَب.
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6 - ........................................ ُيكتْب عليَك َيَقْع.

يٌّ ٌّ صفِّ التَّدريُب اخلامُس                         كتابيِ

أَضُع يف كل فراغ مما يأيت فعَل رشٍط أو جواَب رشٍط مناسًبا:

ُصْد عاقبَة عمِلها. 1 - إْن ........................................ الطالبُة حَتْ

َمِدي عليه. 2 - ما ........................................ ِمْن خرٍي حُتْ

3 - َمَتى َتأُمْرين والديت بمعروٍف ........................................ أمَرَها.

4 - َمْن ........................................ القراءَة َيْستِفْد فائدًة ُكرْبَى.

5 - إن َتطلْب َزمياليت ِمنِّي مساعدًة ........................................ َمْن 

َأستطيُع منهّن.

6 - أيَن ........................................ اأُلمُّ تأخْذ بناهِتا َمَعها.

التَّدريُب السادُس

َأْجَعُل أدواِت الشِط اآلتيَة يف مجٍل من عندي:
إْن - َأْيَن - َما - َمَتى - َمْن.

التَّدريُب السابُع
َعَمل )1(

)1( الِعقد الفريد 2/176 )بترصف(.
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ما  قال:  فلام دخلُت عليه  ْبُن يوسَف،  اُج  احَلجَّ إيّل  َبعث  وائٍل:  َأيب  ْبُن  قاَل عاصُم 

اسُمَك؟ قلُت: ما َأرسَل إيّل األمرُي حتى َعَرف اسمي! قال: متى َهبطت هذا البلَد؟ 

قلت: حنَي َهبط أهُله! قال: ما َتقرُأ من القرآِن؟ قلُت: أقرُأ منه ما لو َتبعُتُه َكفاين. قال: 

إين ُأريُد أن َأستعنَي بك عىل عمٍل. قلُت: إْن َتْستعْن يب َتستعْن بكبرٍي َأْخرَق َضعيٍف 

ْم. قال: إن ل  ، وإن ُتْقِحْمني أَتَقحَّ وِء، وإن َتَدْعنِي يكْن ذلك أحبَّ إيلَّ َياُف َأعواَن السُّ

أجْد غرَيك أْقَحْمُتَك، وَمَتى َأجْد غريَك ل ُأْقِحْمَك.

يُب عن األسئلِة اآلتية: ، ثم أِجِ ) أ ( َأْقرُأ النصَّ

1 - ملاذا أرسَل احلجاُج يطلُب عاصاًم؟

ْم«؟ 2 - ما معَنى قوِل عاصٍم للحجاج: »إن ُتْقِحْمني َأَتَقحَّ

ِف الِفْعِل. َأجعُل األفعاَل الثالثيَة اآلتيَة  َم( يدلُّ عىل َتكلُّ )ب( أالِحُظ َأنَّ الفعَل )َتَقحَّ

. َل، َشُجَع، َصرَبَ ِمْثَلُه: مَحَ

وء( عىل السطر. فُة )َتْقرأ( عىل ألٍف، ويف )السُّ ُ ِلَ ُكتَِبِت اهلمزُة املتطرِّ )جـ( أَبنيِّ

ُ فعَل الشط وجواَبه. ، ثم ُأَعنيِّ ) د ( َأستخرُج من النص كلَّ أداِة رشٍطٍ

التَّدريُب الثامُن

) أ ( َأْمثيِلٌة ُمْعَربٌة:

)1( إْن ُتَعارِشِ النَّاَس باحُلْسَنى حُيبُّوك.
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إْن
ُتَعارِشِ

النَّاَس
بِاحُلْسَنى

حُيبُّوك

حرُف رشٍط مبنيٌّ عىل السكون.
ِفْعٌل مضارٌع جمزوٌم؛ ألنه فعُل الشِط اجلازِم، وعالمُة جزمه 
ضمرٌي  والفاعُل  الساكَننْي،  اللتقاء  بالكس  َك  وُحرِّ السكون 

مسترٌت تقديره )أنت(.
مفعوٌل به منصوٌب، وعالمُة نصبه الفتحُة الظاهرة عىل آِخره.

الباُء: َحرُف َجرٍّ َمْبنيٌّ عىل الكس. احلسنى: اسٌم جمروٌر بالباِء، 
رٌة عىل األلف منع من ظهورها التعذر؛  ه كسٌة مقدَّ وعالمُة جرِّ

ألنه اسٌم مقصوٌر.
وا: فعٌل مضارٌع جمزوٌم ألنه جواُب الشِط اجلازم، وعالمُة  حُيبُّ
اجلامَعة:  اخلمسِة. وواو  األفعاِل  النوِن ألنه من  جزِمِه حذف 
ضمرٌي مّتصٌل مبنيٌّ عىل السكون يف حمّل رفع فاعٌل. والكاُف: 

َضمرٌي مّتصٌل َمْبنيٌّ عىل الفتِح يف حملِّ نصٍب مفعوٌل به.

إعرابـــــــــــهــــــــــــــــاالكلمة
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ْب ُأموًرا كثريًة. )2( َمْن َيعْش َطوياًل جُيرِّ

َمْن
َيِعْش

طوياًل
ْب رِّ جُيَ

ُأموًرا
كثرية

اسُم رشٍط مبنيٌّ عىل السكون.
جزمه  وعالمُة  اجلازم،  الشِط  فعل  ألنه  جمزوٌم؛  مضارٌع  فعٌل 

السكوُن، والفاعل ضمرٌي مسترٌت تقديرُه )ُهَو(.
َظْرُف زماٍن منصوٌب، وعالمُة نصبِِه الفتحُة الظاهرُة عىل آِخِره.

ِفعٌل مضارٌع جمزوٌم؛ ألنه جواب الشِط اجلازم، وعالمُة جزمه 
السكوُن، والفاعل ضمرٌي مسترٌت تقديره )ُهو(.

مفعوٌل به منصوٌب، وعالمة نصبه الفتحُة الظاهرُة عىل آِخِره.
الفتحُة  نصبها  وعالمُة  منصوبٌة،  )أمــوًرا(  للمنصوب  صفٌة 

الظاهرُة عىل آِخرها.

إعرابـــــــــــهــــــــــــــــاالكلمة
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: )ب( أَشارُك يف اإلعرابيِ
نيا تْأِت إلينا. )1( َمَتى َنْزَهْد يف الدُّ

َمَتى
َنْزَهْد

يف
الدنيا

تأِت

إلينا

........................................ مبنيٌّ عىل ........................................ .

............................................ ألنه فعُل ....................... ، وعالمُة ..............................

والفاعُل .................................................... تقديره ) ............ (.
حرُف َجرٍّ مبنيٌّ عىل السكون.

اسٌم ................................ بـ )يف(، وعالمة ................................. مقدرٌة عىل
آخره منع من ظهورها .............................. ؛ ألنه اسم .....................................
....................................... ، ألنه جواُب ................ اجلازم، وعالمُة .................. حذف

............................. ، والفاعُل ............................................ تقديره ) ............ (.

السكون يف  ، ونا: ضمرٌي متِصٌل مبنيٌّ عىل   ..................................... إىل: 
حملِّ ........................................ بـ )إىل(.

إعرابـــــــــــهــــــــــــــــاالكلمة
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ا أْكَثَر ِمْنُه. مي لَِوالَدْيِك َيْسَتِحقَّ )2( َما ُتَقدِّ

)جـ( ُأعرُب الكلامت امللونَة فيام يأيت:

1 - قال تعاىل:                                                                           حممد.

2 - قال تعاىل:                                              البقرة 197.

ُ

َما
مي ُتَقدِّ

لِوالديِك

ا َيْسَتِحقَّ

َأكثَر
منه

........................................ مبنيٌّ عىل ........................................ .

............... حذف  ............. ، وعالمُة  ........................................ ؛ ألنه ِفعُل الشط 

...................... ؛ ألنه ِمَن .................... وياء ..................... يف حمل رفع فاعل.

........................... بـ   ............................ اسٌم  ووالديك:   ،  ......................... الالُم: 
 ،............................. وهو   ،  ............................ ألنه  الياُء؛   ........................... وعالمُة   ،

والكاف ضمرٌي متصٌل يف حملِّ .............................. باإلضافة.
 ..................... ................. اجلازم، وعالمة  ........................................... ؛ ألنه جواُب 

النون؛ ألنه من .............................، وألف االثنني ............................. متصل يف 
حملِّ ............................. .

............................. به .................................... ، وعالمُة ........................................ .

من: ................................. ، واهلاء: ضمري مّتصٌل مبنيٌّ عىل الضمِّ يف .......
...................... َجرٍّ بـ )من(.

 - قال تعاىل:                                                                           حممد.

 - قال تعاىل:                                              البقرة 197.

إعرابـــــــــــهــــــــــــــــاالكلمة
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3 - قال امُلَتَنبِّي:
ـــرٍح بِميِّـــــٍت إيــالُم ـُ َمْن َيُهْن َيْسُهِل اْلَهَواُن عليِه     مــــــا لِج

تاُء يقَو البرُد. 4 - َمَتى ُيْقبِِل الشِّ

الّتدريُب التاسُع

ُأكمُل اجلمَل اآلتيَة بوضِع فعِل رشٍط أو جواِب رشٍط مناسٍب يف املكان اخلايل:
1 - إْن ......................... َتقطفوا ثمَرة إخالِصكم.

2 - َمْن يسأِل النَّاَس ......................... .
3 - متى ......................... الضيُف َيْلَق منا كلَّ َترحيٍب.

4 - أيَن ترَع الغنُم إبَّاَن الربيع ......................... .
5 - َما ......................... َيصُعْب َجرُبُه.

الّتدريُب العارُش
وأخرى  لالستفهاِم،  مرًة  تكوُن  بحيث  مجل  يف  وَأيَن(  وَمَتى،  وَما،  )َمْن،  أجعُل 

للشِط.

التَّدريُب احلادَي َعرَشَ

أكتُب يف موضوع َأختاُرُه، وَأجعُله مِشتماًل عىل جمموعة من أدوات الشِط اجلازمة 
لِفعلني.



101

اهًدا، َونِْعَم القائُِد الذي  نِْعَم َرُجاًل طارُق ْبُن زياٍد حني انَضمَّ إىل جيِش اإلسالم جُمَ

ُفوس، َفَخاَض  ـه، َفَجيَّش اجُلُيوَش، َوأْذَكى احَلاَمَس يف النُّ َنَذَر َنْفسُه لِْلجَهاِد يف َسبيل اللَّ

ـِه ِغاَمَر البحِر إىل اأَلْنَدُلِس، َفنِْعَم َفاتُِح األنَدُلِس طارٌق، ونِْعَم ما َفَعَله اجلهاُد  بُجْنِد اللَّ

ـه. يف سبيل اللَّ

أُي  وقد حاَوَل األْسَباُن يف بِدايِة الفتح حْجَب ُنوِر اإلسالِم عن بالدهم، َفبْئَس الرَّ

أطاعوُه،  حني  ُهْم  الكْفر  ُجْنُد  وبْئَس  ُجْنَدُه،  َل  ضلَّ الذي  ُلَذِريُق  قائًدا  وبْئَس  ْم،  َرأُيُ

ـُه إال أْن ُيْعيِلَ كلمَتُه يف  ْعوة. ولكْن َأَبى اللَّ ، وَصدُّ الدَّ وبْئَس ما َعَزموا عليه َرْفُض احلقِّ

هذه البالِد التي ما َلبَِث أهُلها أْن َوَجُدوا َحالَوَة اإلسالِم يف عدِل املسلمني وَتَعاُمِلِهْم، 

ُة. فاْنقادوا إليه طائِعنَي. فاإلسالُم نِْعَم امُلْعَتَقُد ونِعَم املِلَّ

مِّ أْسُلوَبا اْلَمْدحيِ َوالذَّ

ًه َطارًقا لَِفْتح األندُلس؟ 1 - َمن الذي َوجَّ

2 - ماذا َوَجَد أهُل األندُلِس يف اإلسالِم؟

3 - َما البحُر الذي َخاَضُه طارٌق بُِجْنِدِه؟

أسئلــــــــــة
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)جـ(
ُة. 1 - اإلسالُم نِْعَم امُلْعَتَقُد.                         2 - نِْعَم امللَّ

1 - إذا أمعنُت النظَر يف األساليِب السابَِقِة وَجدهُتا يف جمموعة )أ( ُبدئْت بالفْعِل 
)نِْعَم( مّما ُيفيد إنشاَء املدح، ويف جمموعة )ب( ُبِدَئْت بالفعل )بْئَس( مّما ُيفيُد 
ى ُأسُلوَب َمْدٍح أو  َيِرُد فيها َأَحُد َهَذْين الفعَلنْي ُتَسمَّ . وُكلُّ مُجلٍة  إنشاَء الذمِّ

. ذمٍّ
مضارٌع  منهام  يأيت  ال   : أْي  َجامَدْيِن،  ماضينِي  فْعَلنْي  وَبْئَس(  )نْعَم  أَن  أالحُظ   -  2
ىّل بـ )أْل( كام  وال أْمٌر. كام أنام الزَماِن َيْرَفَعاِن الفاعل الذي جَيُب أْن يكوَن حُمَ
يف اجُلملِة األوىَل )القائد( من جمموعة )أ(، أو اساًم ُمضاًفا إىل امُلَحىلَّ بـ )أْل( كام 
ا بَتْمييٍز َنكَرة  ً ا وجوًبا ُمفسَّ يف اجلملِة الثانيِة )فاتُح األندلس(، أو ضمرًيا ُمْسَترِتً

ٍة لهذا الدرِس والسؤاِل عن اسم هذا األسلوِب لَِيْجِذَب الطالَب والطالبات إليه. ُد للدرس بطرح أمثلٍة َشَفهيَّ )٭( ُيَمهَّ

)ب(
ْم. أُي َرأُيُ 1 - بْئَس الرَّ

2 - بْئَس ُجْنُد الُكْفِر ُهْم.
3 - بْئَس قائًدا ُلَذريُق.

. 4 - بْئَس َما َعَزُموا عليِه َرْفُض احَلقِّ

) أ (
1 - نْعَم القائُد الذي َنَذَر نفَسُه لِْلِجَهاِد.

2 - نْعَم فاتُح األندُلِس طارٌق.
3 - نْعَم َرجاًل طارُق ْبُن زياد.

4 - نِْعَم َما َفَعَله اجلهاُد يف سبيل اهللِ.

ً

اإليضـــــــاح٭
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)َرُجاًل( كام يف املثال الثالِث، أو َكِلمَة )ما( كام يف املثاِل الرابِع، مثُل ذلَك ُيقاُل يف 
فاِعِل )بْئَس( يف جمموعِة )ب(.

مرفوًعا  معرفًة  اساًم  َأجدُه  مُجلٍة  ُكلِّ  يف  الفاعِل  بعَد  الذي  االسَم  لُت  تأمَّ إَذا   -  3
ى )املخصوَص  دائاًم )الذي، طارٌق، طارُق، اجلهاُد( كام يف جمموعة )أ(، وُيسمَّ
، ومثُل ذلك ُيقال يف االسِم الذي بعَد  باملدِح(، وُيعرُب مبتدأ واجلملُة قبَله َخرَبٌ

.) ى )املخصوَص بالذمِّ فاعِل )بْئَس(: )َرأُي، ُهْم، ُلَذريُق، َرْفُض(، وُيسمَّ

الفعل  مَثايَلْ جمموعة )جـ( أجُدمُها أسُلويَبْ مدٍح الشتاَمهلاَِم عىل  تأملُت  4 - وإذا 
)نِْعَم( وأّن الفعَل )نِْعَم( قد ُسبَق باسٍم يف املثاِل األول هو املخصوُص باملدِح 

. إْذ األصُل )نْعَم امُلْعَتَقُد اإلسالُم( وُيعرُب مبتدًأ واجُلملُة الِفعليُة بعَدُه َخرَبٌ

ا املثاُل الثاين فإنَّ املخصوَص باملدح قد ُحذَف ملعرفته من اجلملة السابقة،  أمَّ
والتقديُر: )ونعَم امللُة اإلسالُم( وُتعرُب مُجلُة )نعَم امللُة( خرًبا لُه، ومثُل ذلك 

م بْئَس الرُجُل، وبْئَس الصديُق. )بْئَس( ُيقال: النَّامَّ

م يتكون من األركان اآلتية: ِفْعٍل، وفاعٍل،  5 - أخرًيا أدركُت أن أسلوب املدح والذَّ
. ومصوٍص باملدِح أو الذمِّ
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1 - نِْعَم وبْئَس: ِفعالن ماِضَيان جامدان الزَمان، األوُل يفيُد املَْدَح، والثاين ُيفيُد 
. مَّ الذَّ

2 - يكون فاعُل ُكلٍّ منهام:
ًفا بـ )أْل(. ) أ ( ُمَعرَّ

ف بـ )أْل(. )ب( مضاًفا إىل املعرَّ
ُ بتمييٍز نكرٍة منصوٍب. ا، ُيَفسَّ )جـ( ضمرًيا ُمْسَترِتً

) د ( كلمُة )َما(.
(، ويكون  ى )املخصوَص باملدح أو الذمِّ ه، ُيَسمَّ 3 - االسُم املقصوُد مدُحه أو َذمُّ
ُفِهَم  إذا  الفعليِة، وحُيذُف  رُه عن اجلملِة  معرفًة دائاًم، واألصُل ذكره وَتأخُّ

من اجُلملِة.
مِّ : 4 - إعراب املخصوِص باملدِح أو الذَّ

َم ُأعرَب مبتدأ، واجلملُة بعده َخرٌب. ) أ ( إذا تقدَّ
ًرا، واجلملُة قبله خرٌب مقدم. َر ُأعرَب مبتدأ مؤخَّ )ب( إذا َتأخَّ

فيدُ، والثاين ُيفيد، والثاين يفيد، والثاين ُيفيُد فيد، والثاين يفيدُ فيدُ حدحْدَح د املد املَ َان جامدان الزَمان، األولان جامدان الزمان، األولان جامدان الزمان، األوُل يفيُد ان جامدان الزميان جامدان الزميان جامدان الزمَان جامدان الزمَ َعالن ماِض يعالن ماضَيعالن ماض عالن ماض: فعالن ماض: ِف س وبئس وبْئَس معمْعَم ع - نع - نِ 1
. مَّ الذَّ

ل كل ُكلٍّ منهام: 2 - يكون فاعُل
ا بـ )أْل(. ا بـ )ألً ا بـ )ألفا بـ )ألفا بـ )ألً رعرَعرَّ ُ) أ ( ُمع) أ ( مع) أ ( م

ف بـ )أْل(. َّا إىل املعرَّا إىل املعرَّ ا إىل املعر)ب( مضافا إىل املعر)ب( مضاًف
ُ بتمييٍز نكرٍة منصوٍب. سفسَفسَّ فُا، ُيفا، يفا، ُي فا، يفُ فُ رتترتَترِتً تستْس ُا ُمسا مسا ُم ً)جـ( ضمرًي)جـ( ضمرًي

َ )َما(. )ما(. )َما(. ) د ( كلمُة
(، ويكون  ِّالذمِّالذمِّ َى )املخصوَصى )املخصوَص باملدح أو  ى )املخصوصمى )املخصوصمَّ مسمَس سه، يسه، ُي ه، يمه، يمُّ َه أو َذه أو َذ ه أو ذ مدحه أو ذ مدُح ُ املقصوُد املقصوُد ُ - االسُم - االسُم 3
مهمِهَم ه إذا فه إذا ُف ذفحيذفحُيذُف الفعليِة، و رُه عن اجلملِة  رهأخرهأخُّ ُّأخُّ أخ ذكره وتأخ ذكره وتأخَأخَ ُ، واألصُل، واألصُل ام دائام دائاًم معرفًة

ملةمن اجلملةمن اجُلملِة.
مِّ : 4 - إعراب املخصوِص باملدِح أو الذَّ

رب بعده خرب بعده َخرٌب. ُ مبتدأ، واجلملُة مبتدأ، واجلملُة َم ُأعرَب َّ) أ ( إذا تقدَّ) أ ( إذا تقدَّ
ٌ قبله خرٌب قبله خرٌب مقدم. ًرا، واجلملُة ر مبتدأ مؤخر مبتدأ مؤخَّ َّ مبتدأ مؤخَّ َر ُأعرَب رأخرأخَّ َّأخَّ أخ)ب( إذا تأخ)ب( إذا تأخَأخَ

أســـتنتـج
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ُل                                  شفويٌّ التَّدريُب األوَّ
ُ ِفعَل املدح أو الذمِّ وفاِعَل ُكلٍّ منهام فيام يأيت: أَعنيِّ

ـُه تعاىل: قاَل اللَّ

1 -                                                         الرعد.

2 -                                                     الذاريات.

3 -                                                                       احلجرات 11.

البقرة 172.                                                 - 4

هود.                                                                - 5

اجلمعة 5.                                                      - 6

7 -                                                              الصافات.

املائدة.                                             - 8

التَّدريُب الثاينيِ                                  شفويٌّ
مِّ فيام يأيت: ُ أركاَن أسلوِب املدح أو الذَّ أَعنيِّ

1 - نِْعَم العوُن عىل الطاعِة الِغَنى.
2 - نِْعَم الديُن اإلسالُم.

3 - بِْئَس عاِماًل غرُي امُلخِلص.

 -                                                         الرعد.

 -                                                     الذاريات

                                                                     - 

البقرة 172                                                 - 

هود.                                                                - 

اجلمعة 5.                                                      - 

 -                                                              الصافات

املائدة.                                             - 

يَبـــــاُت التَّــــْدريِ
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4 - نِْعَمْت أمُّ املؤمننَي حفصُة.
5 - بِْئس الزوجُة َزْوَجُة أيب هَلٍَب.

6 - بِْئَس طبًعا احلامقُة.
7 - بِْئَس ما يدعو إليه امللحدون الكفُر.

8 - نِْعَم خليفُة الرسوِل أبو َبْكٍر.
ِلِب. 9 - نِْعَم َبطاًل محزُة ْبُن عبِدامُلطَّ

يٌّ ٌّ صفِّ التَّدريُب الثالُث                         كتابيِ
أَضُع الكلامِت اآلتية يف مكاِنا املناسِب، وأضبُِط آخَرها بالشكِل َمَتى أمكَن:

القائد - القرين - ما - صفة - عمل - اخللق - جتارة - الشيعة
1 - نِعَم .............. خالُد ْبُن الوليِد.

َياُء. 3 - بِْئَس ..................... الرَّ
وء. 5 - بِْئَس ................. َقريُن السُّ

. 7 - نِْعَم ..................... اجلدُّ

يٌّ ٌّ صفِّ التَّدريُب الرابُع                         كتابيِ
أمأُل الفراَغ بمخصوٍص بمدح أو َذمٍّ مناسب مما يأيت، وَأضبُِط آِخَره بالشكل:

العادل - الكتاب - احلق - القراءة
إبليس - الرياء - َمْن - التواضع

1 - نِْعَم صديًقا ...............                          2 - بِْئَس َعُدوُّ اهللِ ..........

ْدُق. 2 - نِْعَم ..................... الصِّ
4 - نِْعَم ..................... رشيعُة اإلسالم.

ُط له اليهوُد. 6 - بِْئَس ..................... ُيطِّ
8 - نِْعَم ..................... الدعوُة إىل اهللِ.
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3 - ................ بْئَس اخللُق.
5 - ................ نِْعَم املطلُب.

7 - نِْعَم احلاِكُم ...............

التَّدريُب اخلامُس
أَضُع فاِعاًل مناسًبا لِـ )نِْعَم( و)بِْئَس( يف املكاِن اخلايل، وأذكُر نوَعه:

1 - نِْعَم .......................................... امُلَداَوَمُة عىل الصالة.
ُع يف الشوارع. 2 - بِْئَس .......................................... التسكُّ

3 - نِْعَم .......................................... املتقني اجلنُة.
4 - بِْئَس .......................................... اإلسالم اليهوُد.

. فاِع املََديِنِّ 5 - نِْعَم .......................................... يقوُم به رجاُل الدِّ

6 - بِْئَس .......................................... الكفاِر الناُر.

التَّدريُب السادُس
اجعل األسامَء اآلتية مصوصًة باملدح أو الذمِّ يف مُجٍل مناسبٍة:

َهُر، القرآُن اجِلهاُد، الباطُل. الفضليُة، الصرُب، اخلَيانُة، السَّ

التَّدريُب السابُع
ٍل ُمناسبٍة: ًما يف مُجَ أجعُل ُكلَّ اسٍم مما يأيت مصوًصا باملدِح أو الذمِّ ُمَتَقدِّ

َدَقُة، إمهاُل الواِجِب، احَلَسُد، طاعُة الوالَِدين. قُة، الصَّ ِ الكتاُب، الصديُق، السَّ

ْبُع ..................... 4 - نِْعَم  الطَّ
ُر واجَبه. 6 - بِْئَس الطالُب ..................... ُيؤخِّ

8 - نِْعَم عادًة .....................

نوعه
.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................
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التَّدريُب الثامُن
: َأَمثُِّل لَِما يأتي بعبارات إلنشاء المدِح أو الذمِّ

1 - ُجملٍة يكون الفاعُل فيها ضميًرا ُمْسَتتًِرا.

2 - جملة يكون الفاعُل فيها )ما(.

3 - جملتين يكون الفاعل فيهما ُمَحّلى بـ )أْل(.

ف بـ )أْل(. 4 - ُجملتين يكوُن الفاعُل فيهما ُمضاًفا لُِمَعرَّ

التَّدريُب التاسُع

ٌة يَّ َوصيِ

َأْوَص َرُجٌل بنيه َفَقاَل:

حم،  الرَّ َة، وعليُكم بصَلِة  ُتْعِقُب اجلنَّ ـِه  اللَّ َتْقَوى  ـه، فإنَّ  اللَّ بَتْقَوى  َعَلْيُكم   ، َبنيَّ َيا 

َفنْعَم صلًة ِصَلُة َذِوي اأَلْرَحام، وبِْئَس الَقِطيَعة َقِطيَعُتهم، وعليُكم بَأداِء اأَلَماَنِة وِرَعايِة 

الُبْخُل،  الداء  فبئس  والُبْخَل،  اُكْم  وإيَّ احَلَسُد.  املْرِء  ُة  َخلَّ َفبْئَس  اَسُدوا،  حَتَ وال  اجَلار. 

َة  ُقوا َزلَّ رُوا َذِوي الَفِضيَلة، وُخُذوا َعن َأْهِل التََّجارِب، واتَّ َخاُء، ووقِّ َواُء السَّ ونِْعَم الدَّ

َسان، َفاَم أخَطَرَها عىل اإلْنَسان! اللِّ

وَأْحُيوا املَْعُروف وافعُلوُه، واْكَرُهوا امُلْنَكَر واْجَتنُِبوُه، فبِْئَس الَقْوم َمْن َتَرُكوا املَْعُروَف 

ْدِق، فهو نِْعَم السالُح،  ُكْم أْبناُؤُكْم، وَعَلْيُكْم بالصِّ وا آباَءكم َتربُّ وَسَكُتوا َعىَل امُلْنَكِر. وبرُّ

وبْئَس اخلديعُة الكذُب.

ً
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َة السابقة، ثم ُأِجيُب َعامَّ يأيت: ) أ ( َأقرُأ الوصيَّ

1 - ملاذا أوصاهم بأداء األمانة ورعاَية اجلار؟

ُكم أْبَناؤُكْم؟ وا آَباَءُكْم َترَبُّ 2 - ما معنى: َبـرُّ

3 - ما َخَطُر زلة اللِّسان عىل اإلنسان؟

ُ معايِنَ الكلامِت اآلتية: )ب( أَبنيِّ

وا ُروا ، برُّ ة ، وقِّ ِحم ، َخلَّ الرَّ

)جـ( َأستخرُج ما يأيت:

1 - ثالَث كلامٍت وأضداَدها.

2 - ثالَث كلامٍت هبا ألٌف زائدٌة.

3 - ثالَث كلامٍت هبا مهزُة َوْصٍل.

) د ( ما نوُع األسلوب: »فاَم أْخَطرَها عىل اإلنسان!«؟

)هـ( أذكُر مَن الَوصيَّة ما يأيت:

1 - ثالثة أساليب مدٍح وذمٍّ اْخَتَلَف نوُع الفاِعِل فيها.

َم عىل اجُلملِة الفعليِة. 2 - مصوًصا َتَقدَّ

ا حتَت أسلوِب مدٍح أو ذمٍّ غرِي َما َسَبَق. ) و ( أضُع خطًّ

) ز ( ُأْعِرُب الكلامِت امللونَة.
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ُ التَّدريُب العارشيِ
) أ ( َأْمثَلٌة ُمْعَربٌة :

ُة اْلَكَرُم. )1( نِْعَم اخَللَّ

َمُع. )2( بِْئَس ِصَفًة الطَّ

نِْعَم
ُة اخَللَّ

الَكَرُم

ِفعٌل ماٍض َجاِمٌد )ُيفيُد املَْدَح(، مبنيٌّ عىل الفتِح.
فاعُل )نِْعَم( مرفوٌع، وعالمُة رفعه الضمُة الظاهرُة عىل آِخِره.

 مبتدأ )مصوٌص باملدح( مؤخٌر مرفوٌع وعالمُة رفِعِه الضمُة الظاهرُة 
ٌم . ُة( يف حمل رفع َخرَبٌ ُمَقدَّ عىل آِخِره. واجلملُة الفعليُة )نِْعم اخَللَّ

بِْئَس

ِصفًة
َمُع الطَّ

الفتح، والفاعُل  (، مبنيٌّ عىل  مَّ الذَّ َجامٌد )يفيد  فعٌل ماٍض 
ضمرٌي ُمْسَترِتٌ تقديرُه )هي(.

مَتْيِيٌز منصوٌب، وعالمُة نصبِِه الفتحُة الظاهرُة عىل آِخِره.
م( مؤخٌر مرفـــــوٌع، وعالمــــة  مبتـــدٌأ )مصوٌص بالذَّ
رفِعـــِه الضمُة الظاِهــــرُة علــــى آِخـــــِره. واجلملُة 

ٌم. الفعليُة قبلُه يف حمل رفع خرٌب مقدَّ

إعرابـــــــــــهــــــــــــــــاالكلمة

إعرابـــــــــــهــــــــــــــــاالكلمة
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)3( املعروُف نِْعَم ما َتْصَنُع

ُك يف اإلعرابيِ : )ب( أَشاريِ
)1( نِْعَم َمَثاًل الصحاَبُة.

املعروُف
نِْعَم

َما
َتْصنُع

مبتدٌأ مرفوٌع، وعالمُة رِفِعِه الضمُة الظاهرُة عىل آِخِرِه.
فعٌل ماٍض جامٌد )ُيفيُد املدَح(، مبنيٌّ عىل الفتِح.

اسٌم موصوٌل مبنيٌّ عىل السكون يف حملِّ رفٍع فاعل )نِْعَم(.
عىل  الظاهرُة  الضمُة  رفعه  وعالمُة  مرفوٌع،  مضارٌع  فعٌل 
من  واجُلملُة  )أنَت(،  تقديُرُه  ُمْسَترِتٌ  ضمرٌي  والفاعُل  آِخِرِه، 

لَّ هلا من اإلعراِب. الفَعِل والفاعِل ِصَلُة املوصوِل ال حَمَ
لُة )نِْعَم ما تصنُع( يف حمل رفع خرُب املبتدأ )املعروُف(. ومُجْ

نِْعَم

َمَثاًل
الصحابُة

..................... جامٌد )ُيفيُد ..................... ( َمْبنيٌّ عىل ..................... ، والفاعُل ..........

........................................ تقديُرُه ..................... .

.................. ..................، وعالمُة ................... الفتَحُة ................... عىل .................

ٌر  مرفوٌع، وعالمة رفعه ...................   ................. )مصوٌص .................( ُمؤخَّ
عىل ................. ، واجلملة الفعلية .................. مقدم يف حمل ................. .

إعرابـــــــــــهــــــــــــــــاالكلمة

إعرابـــــــــــهــــــــــــــــاالكلمة
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ِميَمُة بِْئَسِت العاَدُة. )2( النَّ

)جـ( ُأعِرُب ما يأيت:
امُت. ُم املعلِّمون واملعلِّ بَيُة نِْعَم َما ُيَقدِّ ْ 1 - الرتَّ

اُر. لَّة االعتذاُر، وبِْئَس الِعَوُض ِمَن التوبِة اإلْصَ 2 - نِْعَم البديُل ِمَن الزَّ
3 - قال الشاعر:

ْهِر َفنِْعَم َصِديُق المْرِء َمْن كاَن َعْوَنُه       وبِْئَس اْمَرًأ َمْن ال ُيعيُن على الدَّ

التَّدريُب احلادَي َعرَشَ
ُر ِمَن الرذائِِل، مع استخدام ِفْعىَل  َأكتُب موضوًعا أنصُح فيه بالتزاِم الفضائِِل، وُأَحذِّ

. مِّ املدِح والذَّ

ُ

ِميمُة النَّ
بِْئَست

العادُة

..................... مرفوٌع وعالمُة رفِعِه ..................... الظاهرُة عىل آِخِرِه.

..................... جاِمٌد )ُيفيُد ..................... ( ..................... عىل ..................... ، والتاُء 

للتَّأنيث.
.................... مرفوٌع، وعالمُة رفعه .................... الظاهرُة عىل ...................... 

واجلملُة )بِْئَسِت العادُة( يف حمل رفع ..................... املبتدأ: )النميمة(.

إعرابـــــــــــهــــــــــــــــاالكلمة
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ا َولَِي عمُر ْبُن عبِدالعزيِز الخالفَة، وفَد إليه الشعراُء فلم يأَذْن لهم، فأقاموا بَبابه  َلمَّ
اًما، فرأى جريٌر َعْوَن ْبَن عبِداللِه يدخُل عليه، فصاَح به قائاًل: َأيَّ

فلامَّ دخل َعْون قال: َيا أمرَي املؤمنني، إنَّ الشعراَء بَِبابَك. قال: َيا َعْوُن، مايل َولِلّشعراء؟ 
ُهْم عليه حتى َذَكَر جريًرا، فقال عمُر: أحاجُب، أْدِخْلُه، فلامَّ  َفَمْن بالباِب ِمْنهْم؟ َفَعدَّ
ا، فأنشَدُه جريٌر. فقال عمر : يا  َمَثَل بني َيَدْيِه، قال: اتَّق اهلل يا أَبا َحْزَرَة، وال َتُقْل إال َحقًّ
جريُر، ل يبق لدي من املال إالَّ مئة دينار. َأْي غالُم، َأْعِطه املَِئَة الَباِقَية، ثم خرج جريٌر. 
فقال له الشعراَء: ما َوَراَءَك يا جريُر؟ قال: َخَرْجُت من عنِد أمرٍي ُيعِطي الفقراَء ويمنُع 

الشعراَء، وإينِّ عنه َلَراٍض )2(.

الــُمَنـــــــــــــــاَدى

)1( الـَمْصُفود يف َقَرن : الـَمْشُدوُد يف َحْبل.
)2( العْقُد الفريد 2/91 : 96 )بترصف(.

عَماَمَتُه الُمْرِخي  الرُجُل  َها  أيُّ يا 
الِقَيُه كنَت  إْن  خليَفَتَنا  ــْغ  ــِل َأْب

ً

1 - ملاذا كان الشعراُء َيِفُدوَن عىل اخُلَلَفاِء؟
2 - يف أيِّ َعرْص َتَوىلَّ اخلالفَة عمُر ْبُن عبدالعزيز؟

عراء؟ 3 - َعاَلَم َيُدلُّ َمْوِقُف ُعَمَر ْبِن عبِدالعزيِز ِمَن الشُّ

أسئلــــــــــة

َزمَني َمَض  َقْد  إينِّ  زماُنَك  هذا 
أنِّي لدى الباِب كاْلَمْصُفوِد في َقَرِن )1(
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1 - أالحُظ األمثلة السابقة فأجد أنَّ ُكالًّ منها اشتمَل عىل اسم ُمَناًدى َمسبوٍق بـ 
ملا يأيت بعد  تنبيُهُه  أو  املناَدى  إقبال  ُيْقَصُد منه طلُب  )يا( أو إحدى أخواهِتا، 

النِّداء.

بعد حرف  الواقَع  )َعْوُن، جريُر(  املناَدى:  أنَّ  فأجد  )أ(  أمثلة جمموعة  ُل  َأَتَأمَّ  - 2
ى  ٍب(، وهذا ُيَسمَّ النَِّداء )َيا( اسٌم، معرفٌة، َعَلٌم، غرُي مضاٍف )َأْي : َغرْيُ ُمَركَّ

. ا علماً ُمفَرداً

لكنَّه  ٍب(  ُمَركَّ غري   : )أْي  مفرًدا  اساًم  فأجُدُه  )ب(  جمموعِة  يف  املناَدى  ُل  َأَتأمَّ  -  3
نكرةاً  وتسمى  بَِعْينِها،  َنداُؤها  ُيْقصُد  النكرُة  وهذه  ُغالُم(،  )َحاجُب،  نكرٌة 

. مقصودةاً

ُد للدرس بأن ُيطلَب من بعِض الطالِب والطالباِت ُمَناَداة زمالئِهم وزميالتِهّن، َوَيْدُخُل الـمعلم والـمعلمة من ذلك للموضوع. )٭( ُيَمهَّ

)ب(
َأَحاجُب ، َأْدِخْلُه.

َأْي ُغالُم، أْعِطِه املَِئة الَباِقَية.

) أ (
عراِء؟ يا َعْوُن، َمايل ولِلشُّ

َما َوَراَءَك يا جريُر ؟

)د(
الُمْرِخـــي  الرجــُل  هــــا  َأيُّ َيــا 

ِعَماَمَتـــه

) جـ (
َيا أِمرَي امُلؤمننَي، إنَّ الشعراَء بَِبابَك.

اتق اهلل يا أبا َحْزَرَة.

اإليضـــــــاح٭
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)أْي  ًبا  ُمَركَّ َأِجدُه  َحزَرَة(  أَبا  امُلْؤِمنني،  )أمرَي  املناَدى يف جمموعِة )جـ(،  أتأمل   - 4
ى  ُمضاًفا( فـ )أمرَي( أِضيَف إىل )املؤمننَي(، و)َأَبا( ُأِضيَف إىل )َحْزَرَة(، وُيَسمَّ

املناَدى املضاف.
ر كام يف جمموعة  ا( لِْلُمذكَّ َ َل لنَدائِه بـ )َأيُّ ىلًّ بـ )أل( ُتُوصِّ 5 - إذا كان االسم املناَدى حَمَ
املرأُة حافظي عىل  ُتها  َأيَّ )يا   : لْلُمَؤنَّث نحو  ُتها(  )َأيَّ وبـ  الرجُل(  ا  َ َأيُّ )يا  )د( 
ـه( فإنه ُيَناَدى  ا إذا كان املناَدى امُلَحىلَّ بـ )أل( َلْفَظ اجَلاَلَلِة )اللَّ احلَجاِب(، أمَّ

ـُه(. مبارشة، كقويل: )َيا أللَّ
مِّ إذا كان مفرًدا )1( َعَلاًم، أو نكرًة مقصودًة كام يف أمثلة  6 - ُيْبَنى املناَدى عىل الضَّ
مجَع  أو  مثًنى  املقصودُة  النكرُة  أو  الَعَلُم  املفرُد  املنادى  كان  إذا  أما  ب(،  )أ، 
مذكٍر ساملًا، فإنه ُيْبنى عىل ما ُيْرَفُع به، وهو األلُِف يف املثنى نحو: )يا حممدان 
ويا طالبتان(، والواُو يف مْجع املذكِر السال نحو: )يا حممدون، ويا طالبون(. 
ا االسُم الذي بعدمها  ْنبيه، أمَّ ، واهلاُء فيهام للتَّ ُة( ُيبنياِن عىل الضمِّ وكذا )َأيُّ وأيَّ

َفُيْعَرُب صَفًة هلام مرفوعًة دائاًم.
ا املنادى املضاف فيكون منصوبًا، وعالمة نصبِه الفتحُة كام يف )أمرَي( أو ما  7 - أمَّ

ينوب عنها من حركاٍت أو حروٍف، وما بعده مضاٌف إليه جمرور دائاًم.
8 - حروُف النِّداء هي : )َيا، أْي، َأ، َأَيا، َهَيا( َغرْيَ أنَّ الَعرَب استعمُلوا )َأ( و)أْي( 

لِنِداِء القريِب، و)َأَيا وَهَيا( لنداء الَبعيد. أما )َيا( َفِلْلُمَناَدى القريِب والبعيِد.
ياِق، كقولِك: )حممُد أْقبِْل( والتقدير:  9 - جيوز حذُف حرِف النداِء وُيْفَهُم مَن السِّ

)يا حممُد(.

َداِء َغْيُر الـمضاِف حتى لو كان مثنًّى أو جمًعا. )1( ُيَبيُِّن الـمعلم والـمعلمة للطالِب والطالباِت أنَّ الـمراَد بالـمفرِد في النِّ
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1 - امُلَنادى : اسٌم يأيت بعد أداِة نَِداٍء، لَِطَلِب إقباِل املناَدى أو َتْنبِيِهه.
لِْلبعيِد،  و)َهَيا(  و)أَيا(  القريِب،  لِْلُمَناَدى  و)َأْي(  )َأ(  هي:  النداِء  حروُف   -  2

و)َيا( لِْلَقريب والَبعيِد، وجيوُز َحْذُفها.
ُتَها(  و)أيَّ ر،  للُمذكَّ ا(  َ )َأيُّ بـ  لِندائِِه  َل  ُتُوصِّ )أل(  بـ  متَّصاًل  املناَدى  كان  إذا   -  3

ًة. ـُه( َفُيَناَدى بـ )َيا( ُمَبارَشَ ا لفُظ اجلاللِة )اللَّ للمَؤنَّث. أمَّ
4 - ُيْنَصُب املناَدى إذا كان ُمَضاًفا.

نكرًة  أو  َعلاًم،  مفرًدا  كان  إذا  َنْصٍب  لِّ  حَمَ يف  به  ُيْرَفُع  ما  عىل  املنادى  ُيْبنى   -  5
ًعا. مقصودًة، سواٌء أكان اساًم مفرًدا أم كان ُمَثنًّى أم مَجْ
َياق. 6 - جيوُز حذُف حرِف النداِء، ويكوُن مفهوًما مَن السِّ

ه.يهه.يِهه. يهبيهبِ بنبْن َى أو َتنى أو تنى أو َت َ املناَد املناَد بلبَلِب إقباِل لطلَط ط، لط، لِ د ند نَِداٍء ِ يأيت بعد أداِة يأيت بعد أداِة ٌادى : اسٌمادى : اسٌم ادى : اسمنادى : اسمنادى : اسمَادى : اسمَ َ - امُل ن - املَن - امل 1
بعيدلبعيدْلبعيِد،  للللِ ا( يا( يا( َا( َا(  و)َه َا(  و)ه و)هَيا(  و)َهيا(  َا(  و)أي و)ه،  و)أيا(  و)ه،  و)أَيا(  و)هَ،  و)هَا(  و)أيا(  و)ه،  و)هَا(  ا(  القريِب َاَداَدى  ادَ ادنادنادَ نمنُم ملمْل لِ لل(  ل(  و)َأْي )َأ(  هي:  النداِء  حروُف   -  2

ها.فها.ُفها. ذ حذ َحْذ عيدَعيدريب والبعيدَعيدَريب والَبعيدريب والبعيدريب والبعيِد، وجيوُز ريب والبقريب والبَق قلقْل لا( للا( لِ ا( لَا( لو)يا( لَا( لَو)َيا( لو)يا( لو)ي
ا( ها( َها(  هتهُت َُّ َُّ و)أي ُر،  و)أي و)أيُتر،  و)أيَّتر،  َُّر،  َُّ و)أي ُر،  َُّ و)أيذكَّ و)أيذكر،  ر،  للُم للمذكا(  للُمذكا(  ُا(  للمَ ا(  للمَ ا(  للميُّ للميا(  ا(  )َأ بـ  هندائهندائِِه  لِ لندائ  ندائ  َل لصلصِّ ُتُو )أل(  بـ  تو  )أل(  بـ  ُتو  )أل(  بـ   ُ متصالَّصالَّصاًل متصالى  صالى  املناَد كان  إذا   - املناَد  كان  إذا   -  َ 3

ًة. اَارَشَ اباباَ َا( ُم ُا( ُمبا( مَبا( م ا( مَا( مى بـ )يا( مَا( مَى بـ )َيا( مى بـ )يا( مى بـ )ي َاَداَد ادَ ادنادنادَ َُ َنُ نينينُ ُ( َف ي( فُي( ف ـُه ـه )اللـه )اللَّ ا لفُظ اجلاللِة ا لفظث. أما لفظث. أمَّ َّث. أمَّ ث. أمنث. أمنث. أمَّث. أمَّ َللمَؤللمَؤ
ا.افا.اًفا. افضافَض ُى إذا كان ُمضى إذا كان مضى إذا كان ُم َ املناَد املناَد بصبَصُب صنصْن ن - ين - ُي 4

نكرًة أو  نكرًة،  أو   ،ً املاملاًم َع علا  َعلا  َا  مفرًد كان  إذا  مفرًد  كان  إذا   ً بصبْصٍب َن نص  ص  لحملحَمَلِّ يف  به  عفعَفُع  ُيْر ما  عىل  املنادى  يرنى  ما  عىل  املنادى  ُيرنى  ما  عىل  املنادى  ُنى  يْب ما  عىل  املنادى  يبنى  ما  عىل  املنادى  نى  ُي  - يب   - ب  5
ا.عا.ًعا. عمجعمَجْ ى أم نى أم نى أم ًّى أم ًّى أم  ًَّ ًَّ نثنث َا أم كان م ُا أم كان ُمثا أم كان مَثا أم كان م ً مفرًد مفرًد ً أكان اساًم ام أكان اساًم أكان اس ٌ، سواٌء، سواٌء مقصودًة
اق.ياق.ياق.َاق.َاق. َ السِّ ي السَي الس ِّ السِّ َا مَنا مَن ً مفهوًما من مفهوما من مفهوًم 6 - جيوُز حذُف حرِف النداِء، ويكوُن

ً

أســـتنتـج
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ُل                                  شفويٌّ التَّدريُب األوَّ
ُ املناَدى وأداة النِّداِء فيام يأيت: أَعنيِّ

ـُه تعاىل: قال اللَّ

1 -                                                             األنبياء.

2 -                                                                                  يوسف 17.
يوسف 29.                                        - 3

4 -                                                                              آل عمران.

5 -                                                    الفجر.

6 -                                                          الكافرون.

7 -                                                                     األعراف 31.

8 -                                                   سبأ 10.

9 -                                                                                       الكهف 94.

التَّدريُب الثَّاينيِ                                  شفويٌّ
ًفا بأل(: ُ نوَع املنادى فيام يأيت: )مضاًفا، أو مفرًدا َعلاًم، أو نكرًة مقصودًة، أو معرَّ أَعنيِّ

ـه، وُكْل بَِيمينَك، وُكْل مِمَّا يليَك« )1(. 1 - قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا ُغالُم، َسمِّ اللَّ

 -                                                             األنبياء.

 -                                                                                  يوسف 
يوسف 29.                                        - 

 -                                                                              آل عمران.

 -                                                    الفجر.

 -                                                          الكافرون.

 -                                                                     األعراف 31.

 -                                                   سبأ 10.

 -                                                                                       الكهف 94.

ا الثا الثَّاين                                  شفوي َّالتَّدريبالتدريبالتَّدريُب

)1( رياض الصاحلني ، ص 325.

يَبـــــاُت التَّــــْدريِ
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2 - وقال الشاعر:

نيا. ن علينا َمَصائَِب الدُّ ـُه، َهوِّ 3 - َيا اللَّ
4 - َهَيا مسلامُت، ُعْدَن إىل كتاِب َربُِّكّن.

5 - َأْي خالَداِن، اجَتِهَدا يف دُروسُكاَم.
6 - قال الشاعر:

7 - وقال آَخر :

ـَه. ِق اللَّ ـِه، اتَّ 8 - َأَعْبَد اللَّ

يٌّ ٌّ صفِّ التَّدريُب الثالُث                         كتابيِ

أضُع املنادى املناسَب يف املكان اخلايل ممَّا يأيت، وأضبُط آخر ما حَيتاُج إىل ضبط:
ـه، مهمالن فاطمة، عامل، أختي، مسلمون، اللَّ

1 - يا ..................... ، ال تستكثري الصدقَة.
2 - أ ..................... ، َريبِّ أطفاَلك.

3 - هيا ..................... ، احِرْص عىل األمانِة يف العمل.
4 - يا ..................... ، أدِركا ما َبِقَي من الوقت.

5 - يا ..................... ، اْجرُبْ َعَثَراِت الِكَراِم.
ُعوا ُصفوَفكم. 6 - يا ..................... ، امْجَ

ه  َغرْيَ ُم  امُلَعلِّ الرجُل  ا  َ َأيُّ ْعِليُمَيا  التَّ ذا  كاَن  لِنْفِسَك  َهالَّ 

َوَسًنى َسَناًء  اْلَبْدِر  أَخا  َأْطَلَعْكيا  َزَماًنا  ـُه  اللَّ َحِفَظ 

َنا أمُّ ِهَي  اّلتي  الُعْرِب  َة  ُأمَّ وَنَماِك؟َيا  َنَمْيتِِه  الَفَخاِر  َأيُّ 
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التَّدريُب الرابُع
أضبُط آخَر املنادى فيام يأيت باحلركِة املناسبِة:

1 - قاَل اْلُمَتَنبِّي:

: وميِّ 2 - قال اْبُن الرُّ

3 - قال اْمرُؤ الَقْيس:

: ؤيلُّ 4 - قال أبو األْسَوِد الدُّ

5 - وقالْت ُأْخُت الوليِد ْبِن طريٍف:

اٌر َيْرثى ُعَمَر ْبَن َحْفص: 6 - وقال َبشَّ

التَّدريب اخلامُس
صالح، عبدالرمحن، طالب، املؤمنون، أغنياء،

ع الربيد  الفتاة ، فاطامت ، مسلمتان ، ُمَوزِّ
ْكل. َأجعُل ُكلَّ اسٍم ممَّا َسَبَق مناًدى يف مُجلٍة مفيدٍة، وأضبُط آخَر ما ُيْمِكُن ضبُطه بالشَّ

فيَك الخصاُم وأنَت الَخْصُم والْحَكُميا أعدل الناس إال يف ُمعاَمَلتي

َسْلَوًة َم  ُتُوهِّ ٌء  مــاَشْ لَِقْلبَي إالَّ زاَد َقْلبِي مَن الَوْجِدحممد 

َهُهنا َغريَباِن  ــا  إنَّ َنسيُبأجارتنا  لْلغريِب  غريٍب  وُكلُّ 

َلُه َلــْيــس  مــا  اآلِمـــل  ــا  َأَمُلْهأَي سفيًها  َغــرَّ  ـــاَم  ُربَّ

َزْع عىل اْبِن َطريِفأيا شجر اخَلاُبور َماَلَك ُمورًقا؟ َكَأنََّك ل جَتْ

ُه فإنَّ َأْكرميِه  ِك  َوحْيَ أرض  يا 
َنا فإنَّ السالُم  عمر  يا  َفَعَلْيك 

رَضيُب فيِك  لْلَعْتِكيِّ  َيْبَق  َل 
َباُكوَك ما َهبَّْت َصًبا وجنوُب

َّ
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التَّدريُب السادُس

أَمثُِّل في ُجمٍل مْن إنشائي لَِما يأتي:

1 - مناًدى مضاٍف.

2 - مناًدى َعَلٍم ُمفرٍد.

3 - مناًدى نكرٍة مقصودٍة.

ٍر سالٍ. 4 - مناًدى َعَلٍم مفرٍد، َيُدلُّ عىل مَجِع مذكَّ

ٍف بـ )َأْل(. 5 - مناًدى َمَعرَّ

6 - مناًدى منصوٍب، عالمُة نصبه األلُف.

7 - مناًدى مضاٍف منصوٍب، عالمُة نصبه الكسُة.

8 - أسلوَب نِداٍء ُحِذَف منه حرُف النِّداء.

التَّدريُب السابُع

أَمثِّْل ملا يأيت يف مُجٍل من إنشائي:

1 - مناًدى قريٍب.

2 - مناًدى بعيٍد.

3 - مناًدى بأداِة نداٍء لْلقريِب والَبعيِد.

ُل إىل نَِدائِِه بـ )َأّي(. 4 - مناًدى ُيَتَوصَّ

5 - مناًدى ُمتَّصٍل بـ )َأْل( تدخُل عليه )يا( النِّداء مبارشًة.
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التَّدريُب الثامُن
احَلقُّ أنَطَقَها وَأْخَرَسُه )1(

َمْت عليه باخلالفة، فسأهَلَا قائاًل: لَس املأُمون امرأة عجوٌز وسلَّ حَضْت جَمْ
ما حاَجُتِك يا امرأة؟ فقالت: يا أمرَي املؤمنني، أشُكو إليك َمْن َسَلبني َحديقتي.

اْلَمْوعُد دخلْت  ا جاء  فلمَّ َبْعَد غٍد.  أو  المأموُن: احضري مع َخْصِمك غًدا  فقال 
عليه، فقال لها: أيَن َخْصُمك أيُتها اْلَمْرأة؟ َفَأْومَأْت إلى اْبنِه الَعّباِس، فقال المأموُن: يا 
تَها،  َعبَّاس، اجلْس معها َمْجلَس الَخْصم. َفَعال َكاَلُمَها كالَم العباِس َوِهَي ُتْدلي بُِحجَّ
المؤمنين.  أميِر  اْبَن  ُتخاِصِمين  فأنِت  اْخِفِضي صوَتك،   : الحاضرين  أحُد  لها  فقال 
فقال المأموُن: َدْعَها يا َرُجل، فإنَّ الحق َأْنطَقَها وَأْخرَسُه، وَأْنَصَفَها من ابنِه، فقالْت: 

. هّم احفظ أميَر المؤمنين ناصًرا لِْلَحقِّ اللَّ

1 - أقرُأ اخلرَب السابق، ُثمَّ ُأجيُب َعامَّ يأيت:
مِت العجوُز؟ ) أ ( ملاذا تظلَّ

ِلَس اخَلْصِم َمَع العجوِز؟ )ب( عىل أيِّ شٍء يدل جلوُس اْبِن اخلليفِة جَمْ
)جـ( بَِم حكَم املأموُن؟

) د ( ما رأُيك يف قوِل أحِد احَلارِضيَن: )اْخِفِض صوَتك .....(؟
)هـ( ُأخلِّص ما فهمُته من القصة.

ُ معنى ما يأيت: 2 - أَبنيِّ

)1( الـمفرد العلم ، ص 121 )بترصف(.
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َسَلبني ، َأْوَمأْت إليه، َعال َكالُمها ، َأْخرسه.
3 - َأستخرُج مَن اخلرب ما يأيت:

ُ عالمَة إعرابه. ) أ ( مناًدى مضاًفا، وُأبنيِّ
)ب( مناًدى نكرًة مقصودًة، وُأعرُبه.

ُح طريقَة نِدائِه. )جـ( مناًدى ُمتَّصاًل بـ )َأْل(، وُأوضِّ
) د ( مناًدى مفرًدا َعَلاًم وأعرُبه.

4 - أَناِدي األسامَء اآلتيَة وَأضُعَها يف مُجٍل مفيدة:
ـه ، اْلَمْأمون ، الحاِضرون. اللَّ

5 - أذكُر من القطعة ما يأيت:
. ) أ ( مصدًرا لِفْعٍل ُثالثيٍّ

ًة. )جـ( مُجلة حاليَّ
)هـ( فعاًل من األفعال اخلمسِة.

)ب( ظرف َزَمان.
ًما عىل الفاعل. ) د ( مفعواًل به ُمَقدَّ

6 - أذكُر مصاِدَر األفعال اآلتية:
َأْوَمأْت ، أْنَصف ، َنرَص ، َجلَس.
َذْف مهزُة )اْبن( من قوله: وأْنَصَفَها ِمن اْبنِه؟ 7 - ِلَ َلْ حُتْ

نَة. 8 - ُأعرُب الكلامِت امللوَّ

َ َ
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التَّدريُب التاسُع
) أ ( َأمثيَِلٌة ُمْعرَبٌة :

ْقَنا : ـُه ، وفِّ 1 - يا اللَّ

ـِه، اْسَمَعا : 2 - َأَعْبَدِي اللَّ

 

يا
ـه اللَّ

وفقنا

حرُف نداٍء َمْبنِيٌّ عىل السكون.
مناًدى مفرد علم، َمْبنِيٌّ عىل الضمِّ يف حملِّ َنْصٍب عىل النِّداء.

عاء( َمْبنِيٌّ عىل السكوِن، والفاعُل ضمرٌي  ْق: فعُل أمٍر )ُيفيُد الدُّ َوفِّ
ُمسَترِتٌ تقديره )أنَت(، و)نا(: ضمرٌي متَّصٌل مبنيٌّ عىل السكون 

يف حملِّ نصٍب مفعوٌل به.

َأَعْبَدي

ـِه اللَّ
اْسَمَعا

اهلمزُة : حرُف نِداٍء للقريِب، َعْبَدي: مناًدى مضاٌف منصوٌب، 
وعالمُة نصبه الياُء؛ ألنه ُمَثنًّى، وهو مضاٌف.

ِه الكسُة الظاهرُة عىل آِخِره. مضاٌف إليه جمروٌر، وعالمُة َجرِّ
ِفعُل أمٍر مبنيٌّ عىل َحْذف النوِن، التِّصالِِه بألِف االثنني، وألُِف 

االثنني ضمرٌي متَّصٌل مبنيٌّ عىل السكوِن يف حملِّ رفٍع فاِعٌل.

إعرابـــــــــــهــــــــــــــــاالكلمة

إعرابـــــــــــهــــــــــــــــاالكلمة
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ِك: 3 - َأْي ُمَنى، َأِطيعي ُأمًَّ

)ب( ُأشارُك يف اإلعراب :
1 - َياَذا اجلالِل واإلْكَراِم:

ُ

أْي
ُمَنى

َأطيِعي

ِك ُأمَّ

حرُف نِداٍء للقريِب مبنيٌّ عىل السكون.
ُر،  ٍر منَع من ظهوِرِه التعذُّ مناًدى مفرد علم، مبنيٌّ عىل َضمٍّ ُمَقدَّ

يف حملِّ نصٍب عىل النِّداء.
وياُء  املخاَطَبِة،  بَياء  التِّصالِِه  النوِن؛  َحْذِف  عىل  مبنيٌّ  أمٍر  فعُل 

املخاطَبة: ضمرٌي مّتصٌل مبنيٌّ عىل السكوِن يف حمل رفٍع فاعٌل.
عىل  الظاهرُة  الفتحُة  نصبه  وعالمُة  منصوٌب،  به  مفعوٌل   : ُأمَّ
آِخره، وأمَّ : مضاٌف، والكاف: ضمرٌي مّتِصٌل مبنيٌّ عىل الكِس 

يف حملِّ َجرٍّ باإلضافِة.

َياَذا

اجَلالِل
واإلكرام

وعالمُة   ،  ..................... مضاف  منادى   : وَذا   ،  ..................... حرُف   : َيا 
..................... األلُف؛ ألنه من األسامء ..................... ، وُهَو مضاٌف.

ِه ..................... الظاهرُة عىل آِخره. مضاٌف إليه جمروٌر، وعالمُة َجرِّ
..................... ؛ ألنه  ..................... ، اإلكراِم : اسٌم معطوف  الواُو : حرف 

معطوٌف عىل ..................... ، وعالمُة ........................... الظاهرُة حتت آِخره.

إعرابـــــــــــهــــــــــــــــاالكلمة

إعرابـــــــــــهــــــــــــــــاالكلمة
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2 - َيا طالَب العْلم، َتواَضْع :

دون، اْقرَتُبوا : 3 - َهَيا حُممَّ

َيا طالَب

الْعلِم
َتَواَضْع

........................... منصوب، وعالمُة  ............................ ، طالَب: مناًدى   : يا 
........................... الظاهرُة عىل آِخره، وهو ........................... .

ه .................................... عىل آِخره. ....................... إليه جمروٌر، وعالمُة جرِّ

ِفعُل .............................. مبنٌي عىل ............................. ، والفاِعُل ضمرٌي مسترٌت 
تقديره )....................(.

َهَيا
دون حُممَّ

اقرتبوا

........................... ...........................

..................... مفرد علم، مبنيٌّ عىل ..................... ؛ ألنَّه ..................... ..................... ساٌل 

لِّ ..................... عىل النِّداء. يف حَمَ
فعُل ...................... مبنيٌّ عىل َحذِف ....................... ؛ التصاله .....................
والواو :    ............................ مبنيٌّ عىل السكون يف حمل .......................... .

إعرابـــــــــــهــــــــــــــــاالكلمة

إعرابـــــــــــهــــــــــــــــاالكلمة
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ُكْم: ُقوا َعُدوَّ ا املسلمون، اتَّ 4 - َيا َأيُّ

5َ - َيا َأَخَواِن، َتَعاَوَنا :

ا َ َيا َأيُّ

املسلمون
ُقوا اتَّ

ُكْم َعُدوَّ

 ..................... لِّ   حَمَ ....................... يف  :......................... مبنيٌّ عىل  َأيُّ  ، يا:..................... 
عىل ..................... ، وَها حرُف ..................... .

ا ......................... ِصَفٌة أِلّي ..................... ، وعالمُة رفِعِها ................... ؛ أَلنَّ
........................... َمبنيٌّ عىل ........................... ؛ التِّصالِِه بـ ........................... و.................... 

ضمرٌي مّتصٌل َمبنيٌّ عىل السكوِن يف حملِّ ................... .
َعُدوَّ : ......................... به .......................... ، وعالمُة ................................... عىل آِخره، 
مِّ يف حملِّ  وهو مضاٌف، والكاُف ضمرٌي متَّصٌل مبنيٌّ عىل الضَّ

........................... ، وامليُم لْلَجْمِع.

َيا َأَخَواِن

َتَعاَوَنا

يا : ......................... ، َأَخَوان : منادى نكرة ............................. عىل ........................... 
؛ ألَنه ........................... يف حملِّ ........................... .

........................... مبنيٌّ عىل ........................... ؛ التِّصالِِه بـ ........................... ، وألُف 

........................... ضمرٌي مّتصٌل مبنيٌّ عىل السكوِن يف حملِّ َرْفٍع ..............

. .............

إعرابـــــــــــهــــــــــــــــاالكلمة

إعرابـــــــــــهــــــــــــــــاالكلمة
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)جـ( ُأْعِرُب الكلامِت امللونَة:
ـُه تعاىل: 1 - قال اللَّ

                                                                                                          يوسف 46.

ْيِب : 2 - وقال َمالُك ْبُن الرَّ

3 - وقال الشاعر :

ُ التَّدريُب العارشيِ
يف  وأْكُتُبها  ُمناداٍة،  أسامٍء  من  فيها  ما  وَأستخرُج  السالُم،  عليه  )ُهوٍد(  ُسوَرَة  َأْقَرُأ 

استي، مع ذكر حرِف النداِء وامُلَناَدى، َوَحاَلته اإلْعَرابية. ُكرَّ

                                                                                                          

َّ ُ ُ

َلَيالَِياَفَيا َصاحَبْي َرْحيل َدَنا  املوُت فاْحِفَرا ُمِقيٌم  إينِّ  ــٍة  ــَي ــَرابِ بِ

ُزوا تحفَّ اْلَحنِيِف  يِن  الدِّ ِفِْتَيَة  َوثُِبوا عىل الباِغنَي اَل َتْسَتْسِلُمواَيا 
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ُل الّتدريُب األوَّ
البَشاشة )1(

 . ْقِطيَب والِكرْبَ حيِب والبِْش، وإيَّاَك والتَّ ْ ، عليك بالرتَّ قاَل أَحُد احلكامء البنِِه: يا ُبَنيَّ
َرُموا، ِمْن أْن ُيْلَقوا باِم يْكَرُهون وُيْعَطْوا.  فإن األحراَر أَحبُّ إليهم أن ُيْلَقْوا باِم حُيِبُّون وحُيْ
الَكَرِم  ْت )2( عىل  َعفَّ َخْصلٍة  إىل  وانظْر  فاْلَزْمها،  ْؤِم  اللُّ ْت عىل  َغطَّ َخْصلٍة  إىل  فانظر 

: فاْجَتنِْبها، أَلْ تسَمْع قوَل حاتٍم الطائيِّ

) أ ( أقرُأ النصَّ السابَق، ثم أجيُب عام يأيت:
1 - كيف حُيِبُّ الناُس أن ُيَقاَبلوا؟

2 - بَِم ُيباِدُر َحاتٌِم ضيَفه؟
3 - ما الكرُم يف نظِر حاتٍم؟

ْقِطيَب«، أذكُر مجلتني عىل ِغراِر حتذيِره. ر احلكيُم ابَنه قائاًل: »إيَّاك والتَّ )ب( حذَّ
)جـ( َأستخرُج ِمَن النصِّ :

َراَسُتُه َتطبيقاٌت عىل َما َسَبَقْت ديِ

)1( العقد الفريد ، البن عبد ربه 2/354.
ْت : حَمَت. )2( َعفَّ

َرْحِلِه إنزاِل  قبَل  َضيِفي  ُأَضاِحُك 
وَما اخِلْصُب لألضياِف أْن َيْكُثَر الِقَرى

َويْخَصُب ِعندي، والَمَحلُّ َجديُب
َخِصيُب الكريِم  ــهُ  َوْج ولكنَّام 
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1 - مْصَدَرْيِن لِفعَلنْي ُثالثِيَّنْي.
2 - مْصَدَرْيِن لِفعَلنْي ُرباِعيَّنْي ُمَتِلَفني.

َلنْي. 3 - مْصَدَرْيِن ُمَؤوَّ
4 - َحرَفنْي أحُدمُها مبنيٌّ عىل السكوِن، واآلخُر مبنيٌّ عىل الفتح.

5 - اسَمنْي َمْبنيَّنْي.
ى، اجتنَب، ُأَضاِحُك. ) د ( َأذكُر مصاِدَر األفعاِل اآلتيِة: َغطَّ

الّتدريُب الثاين
ُ وزَنه. فيام َييل أفعاٌل، َأذكُر مصدَر ُكلٍّ منها، وُأَبنيِّ

ى - َتداَفع. َج - اْنَبَطَح - َباَدر - َتَسمَّ َكَسب - اْسَتْنَقَذ - اْبتَكَر - َزوَّ

التَّدريُب الثالُث

أِزُن ُكلَّ مصَدٍر مّما يأيت، ثم َأذكُر فعَلُه َوَوْزَنُه، مع االستفادة من اجَلْدوِل:

املصدُر
تفاؤل

ازدياد

َترْبَِئة

وزُنهالفعُلوزُنه

َ َ
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التَّدريُب الرابُع
َة واحلروَف يف اآلياِت الكريمِة اآلتيِة: ُ األسامء املبنيَّ ُأَعنيِّ

1 -                                                                                                              األنبياء.

2 -                                                                                                        البلد.

3 -                                                                                                                     املاعون.

4 -                                                        الغاشية.

5 -                                                       النازعات.

التَّدريُب اخلامُس

ا أو حرًفا مناِسًبا: َأَضُع يف كلِّ فراٍغ ممَّا يأيت اساًم َمْبنِيًّ
1 - مكُة ........................................ أرشُف البقاِع.

2 - ..................... ِمَنى يِْنِفُر احلاجُّ .......................... عرفاٍت.

 -                                                                                                              األنبياء.

 -                                                                                                        البلد.

 -                                                                                                                     املاعون.

 -                                                        الغاشية.

 -                                                       النازعات.

وُقوف

ِسباكة

اخ ُصَ

اْستِْقَصاء

ُ

ْ

وزُنهالفعُلوزُنهاملصدُر
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3 - ......................... أوُل .......................... بَنى الكعبَة؟
ًة َحَجْجت؟ 4 - ......................... َمرَّ

5 - املشَعُر احلراُم ............................ ُمْزَدلَِفَة.
6 - ............................. العقبُة األوىل وتلَك الثانيُة.

7 - ............................. جيتمُع الناُس يف مًنى؟
8 - ................. اسُم املسجد ................. يف عرفاٍت؟

التَّدريُب السادُس

َلنْي: ٍة مما يأيت، ثم أَضُعها يف مجلٍة عىل ِغَراِر املثاَلنْي اأَلوَّ ُ نوَع ُكلِّ كلمٍة مبنيَّ ُأَبنيِّ

الكلمُة
ُهْم

وْضُعها يف مجلٍةنوُعها

َفـ
هي

ال
هذه
عن

كيف
الاليت

الشباُب ُهْم َسواِعُد األمِةاسٌم )ضمري(

َأْرَعَدِت السامُء فأمطرتحرٌف )حرف عطف(
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التَّدريُب السابُع
أَضُع يف ُكلِّ فراٍغ مما يأيت اسَم استفهاٍم أو حرَف استفهاٍم مناسًبا :

1 - ِمْن ........................................ َنْحُصُل عىل النِّفِط؟
2 - ........................................ تذهُب معنا أم ال؟

3 - ........................................ يقُع َجَبُل أيب ُقَبْيس؟
ُم أوقاتنا؟ 4 - ........................................ ننظِّ

5 - ........................................ املْسلُم مؤاخٌذ باخلطأ؟
6 - ........................................ َيْصفرُّ البَلُح؟

؟ ِل خليفٍة ُأَمِويٍّ 7 - ........................................ اسُم أوَّ
ُق اجَلَرَس؟ 8 - ........................................ يعلِّ

9 - ........................................ جادٌّ أنَت أم هاِزٌل؟

التَّدريُب الثامُن
صواب الرأي )1(

كان رجٌل يف صحراَء فعرَض له أسٌد، فهَرَب منه ووَقَع يف بْئٍر، فوقع األسُد خلفُه 
ُمْنُذ أياٍم وقد قتلنِي  ُمْنُذ َكْم أنَت َها ُهنا؟ قال:   : بِّ فإذا يف البئر ُدبٌّ فقال األسُد للدُّ
: فإذا عاودنا اجلوُع فامذا  بُّ اجلوُع. فقال اأَلسُد: أنا وأنت نأكُل هذا فنشَبُع. قال الدُّ
لَيْحَتاَل خلالِصنا وَخالِصه، فإنه أقدُر  ُنْؤِذيه  أننا ال  َنْحِلَف له  أي أن  الرَّ نصنُع؟ وإنام 

َصُهام. َص وخلَّ لَّ ا. فأخَذ الرجُل يف التََّحيُّل حتى َتَ عىل احليلِة ِمنَّ

ِّ)1( كتاُب األذكياِء، البن الَجْوزيِّ ص 276 )بتصرف(. ُ األذكياء
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) أ ( َأقرُأ النَّص السابَق، ثم ُأجيُب عام يأيت:
1 - ِلَ وقَع الرجُل يف البئِر؟

2 - هل وجَد الرجُل يف البئِر َمْأمًنا؟
؟ وملاذا؟ بُّ ْأِي السديِد: األسُد أم الدُّ 3 - َمن صاحُب الرَّ

ُم من هذه القصِة؟ 4 - ماذا نتعلَّ
اٍت؟ َد يف النصِّ أكثَر من َعْشِ َمرَّ )ب( ما حرُف العطِف الذي تردَّ

)جـ( َأستخرُج من النصِّ ما يأيت:
1 - اسَم استفهام َمبنيًّا عىل السكون.

، وَأذكُر عالَم ُبني ُكلٌّ منهام. 2 - ضمرَيين ُمْنفصلنْيِ
ٍة عىل السكون. 3 - ثالثَة حروٍف مبنيَّ

4 - حرَفني َمبنيَّنْي عىل الفتِح.
اًل. 5 - مصدًرا ُمَؤوَّ

َنْصَنُع،  َعاَوَد،  اآلتية:  األفعال  مصاِدُر  فام  )حَتيََّل(،  للفعِل  َمصدٌر  )التَحيُّل(   ) د   (
َتاُل؟ حَيْ

التَّدريُب التاسُع
فعِل  مْن  كلٍّ  حتت  ا  خطًّ وَأَضُع  مناسبٍة،  جازمٍة  رشٍط  بأداة  يأيت  مما  فراغ  كلَّ  َأمأُل 

الشِط وجوابه:
قوه. 1 - ........................................ َيْصُدِق النَّاَس ُيَصدِّ

2 - ........................................ َيْسبْق حصاُنَنا َنَنل اجلائزَة.
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ـُه مكانُه. 3 - ........................................ يُكِن امْلرُء َيعلِم اللَّ
4 - ........................................ ُيْنِفق اْلمسلُم من ماٍل َيِجْد جزاَءه.

5 - ........................................ تكثِْر من القراءِة َيتَِّسْع أفُقَك.

ُ التَّدريُب العارشيِ
ْظَرة )1( الفرتُة بعَد النَّ

ـه ْبُن العبَّاِس الطالبيُّ - وهو شيُخ َأْهلِه - باَب حييى ْبِن خالٍد، فعرف  حَض عبُداللَّ
ـه ْبُن العبَّاِس: لو ُأِذَن لنا يف الدخول  احلاجُب مكانُه فخرج، فلامَّ رآه أْطَرق. فقال َعْبُداللَّ
النْظرِة،  الَفرْتُة بعد  َلَقبِلنا، فأما  إلينا  اْعُتذَر  ُأِمْرنا باالنرصاِف انرصْفنا، ولو  َدَخْلنا، ولو 

ف فال أعرُفها. ثم َلَوى رأَس محاِره، وأنشأ يقول: والتوّقُف بعد التََّعرُّ
وما َعْن رًضا كاَن احلامُر َمِطيَّتي       ولكنَّ َمْن َيْمِش َسرَيَض باَِم َرِكْب

) أ ( َأقرُأ القطعَة السابقَة ثم أجيب عامَّ يأيت:
ـه ْبَن العباس؟ ا رأى عبَداللَّ 1 - لماذا َأْطَرَق الحاجُب لمَّ

2 - ما معنى الشطر الثاين من البيت؟
)ب( ما معنى قوِل اْبِن العبَّاس: »أما الفرتُة بعد النْظَرِة... فال أعِرُفها«؟

)جـ( َأستخرُج من النص ما يأيت:
1 - َمصدَرين لفعلني ُخاسيني.

. 2 - مصدًرا لفعل ثالثيٍّ

( المصون في األدب للعسكري ص )1( المصون في األدب للعسكري ص 173.
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3 - ضمرًيا َمبنّيا عىل الفتِح.
4 - َحريَفْ عطٍف ُمتِلَفني.

التَّدريُب احلادَي َعرَشَ

: ُ املخصوَص باملدِح أو الذمِّ ، وُأعنيِّ أضُع يف ُكلِّ فراٍغ مما يأيت فعَل مدٍح أو ذمٍّ
1 - ........................................ الوالُد جارٌس.

2 - ........................................ الرفيُق صاحُب اخليانِة.
3 - ........................................ ُقدوًة الكسوُل.

4 - ........................................ اإلخوُة أنتم.
5 - خدجيُة ........................................ الزوجُة.

التَّدريُب الثايَن َعرَشَ

: 1 - أجعُل ُكلَّ كلمٍة مما يأيت فاعاًل لفعِل مدٍح أو ذمٍّ
ُعو األنديِة - الكاتِبُة. الصائمُة - عاِمُل النظافِة - ُمشجِّ

: 2 - َأجعُل ُكلَّ كلمٍة مما يأيت مصوًصا باملدح أو الذمِّ
اُر - الشَجاُع - الطائرُة - األَبَوان - فصُل الربيِع. الُكفَّ

التَّدريُب الثالَث َعرَشَ

أَضُع ُكلَّ اسم مبنيٍّ أو حرٍف يف مجلٍة تامٍة:
ْل - َمْن - ُثمَّ - الذين - َو - هذا - أنتنَّ - ما - ِهَي - ِمْن.

ً
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التَّدريُب الرابَع َعرَشَ
أذكُر ما يأيت:

. 1 - مصدًرا لفعٍل ُخايِسٍّ
اًل يف مجلٍة. 2 - مصدًرا ُمَؤوَّ

ا عىل الفتِح. 3 - اساًم مبنيًّ
ا عىل الكِس. 4 - حرًفا مبنيًّ

5 - اسَم رشٍط جازًما، ثم أَضُعُه يف مجلٍة.
6 - حرَف جرٍّ مبينًّا عىل الكس.

7 - حرَف رشٍط جازًما، ثم أَضُعُه يف مجلٍة.

التَّدريُب اخلاميَِس َعرَشَ
ُأعِرُب الكلامِت امللونَة يف األبيات اآلتية: )1(

ِمُر ْبُن َتْوَلب: 1 - قال النَّ

2 - وقال مُحيُد ْبُن َثْوٍر اهلاَليل:

ُ اآلداب ، للُح اآلداب ، للح)1( َزْهُر اآلداب ، للُحصري 1/862. ْ َ

والبَقا السالمِة  ُطوَل  الفتى  َيَودُّ 
ٍة َيعوُد الفتى  ِمْن     بعد  ُحْسٍن   وصحَّ

َيْفَعُل السالمِة  ُطوَل  َيَرى  فكيف 
َمُل وحُيْ القياَم  َراَم  إذا  َيــُنــوُء 

ٍة ِصحَّ بعَد  َرابني  قد  َبرَصي  أرى 
وليلٌة يوٌم  اِن  الَعرْصَ يلبَث  ولن 

وَتْسَلاَم َتِصحَّ  أن  داًء  وحسُبَك 
اَم تيمَّ ما  ــْدِركــا  ُي َأن  َطلَبا  إذا 
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التَّدريُب السادَس َعرَشَ
وَأستخِدُم  مشاِعري،  فيه   ُ ُأَبنيِّ رايسِّ  الدِّ الفصِل  نايِة  ُقْرب  عن  موضوًعا  َأكتُب 

ِة واحلروِف وِسَوى ذلك مما درْسُت يف الفصِل. جمموعًة من املصادِر واألسامِء املبنيَّ

التَّدريُب السابَع َعرَشَ

أَعيُِّن الُمناَدى فيما يأتي، وأبيُِّن نوَعُه، وأضبُط آِخَره:
قال تعاىل:

1 -                                                                        التحريم 9.

2 -                                                                                                   البقرة.
ُضَك النصيَحة، َفاْسَمعني. 3 - أسليامن، إين َأحْمَ

يِب بآداِب اإلسالِم. 4 - يا جارية، تأدَّ
5 - يا طالب العلِم، اجتهْد.

ْقني. 6 - يا أهلل، وفِّ
7 - قال امُرُؤ الَقْيس:

َن َعرَشَ التَّدريُب الثاميِ

 -                                                                        التحريم 9.

 -                                                                                                   البقرة
َ َ ُ َ ْ  - أسليامن، إين َأ

َهُهنا َغِريباِن  ــا  إنَّ َنِسيُبأجارتنا  لْلغريِب  غريٍب  َوُكلُّ 
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أَمثُِّل لَِما يأتي في ُجمٍل من إنشائي:
1 - مناًدى ُمَثّنى منصوٍب.

2 - مناًدى علٍم ُمفرٍد.
3 - مناًدى مجِع ُمؤنٍث سالٍ.

4 - مناًدى مجِع ُمذكٍر سالٍ ُمتَّصٍل بـ )أل(.

٭٭٭٭

قـائـمـة املــراجــع

ً
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